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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA, 

13/SETEMBRO/2013 
 
 

------ Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas reuniu 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Quarta Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------
------ 1 – Discussão e aprovação da Ata da: --------------------------------------------------------------
--- 1.1. – 3ª Sessão Ordinária, de 26 de Junho de 2013; ----------------------------------------------
--- 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 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a renovação da 
deliberação da Assembleia Municipal, de 22 de fevereiro de 2013, para conclusão dos 
procedimentos concursais. ---------------------------------------------------------------------------------------
------ 3.3 – Encerramento pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal. ----------------------------   
------ A sessão foi presidida pelo Senhor Presidente da Assembleia António Celestino 
Pereira de Almeida e secretariado pelas Senhoras Secretárias Marlene Domingues Gaio 
e Carla Eliana 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 vinte e 
uma horas, declarou aberta a 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 13 de 
setembro de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------- --
------ Feita a chamada foram verificadas as seguintes PRESENÇAS: -------------------------------
------ 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; -------------------------------------------------------------------
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------ Daniela Carina Alves Mendes – PS; --------------------------------------------------------------------
------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD; -----------------------------------------------------------
------ António Manuel Fernandes Martins – CDS; ----------------------------------------------------------
------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD; ------------------------------------------------------------
------ Maria Utília Ferreira da Rocha Ferrão – PS; ----------------------------------------------------------
------ Tiago André da Costa Soares – PS; --------------------------------------------------------------------
------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD; ---------------------------------------------------------
------ Elisa Maria Pires de Almeida – PS; ---------------------------------------------------------------------
------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS; -------------------------------------------------------------------
------ Marlene Domingues Gaio – PSD; -----------------------------------------------------------------------
------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS; -------------------------------------------------------------
------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS; ---------------------------------------------------------------
------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD; ---------------------------------------------------------------
------ Dália Maria Silva Santos Costa – PS; ------------------------------------------------------------------
------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto – PS; -------------------------------------------------------------------
------ Alberto José Fernandes Marques – PSD; -------------------------------------------------------------
------ Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Junta de 
Freguesia (PJF): ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Rui Pedro Pinho de Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo; -------------------------------
------ Heitor Pereira Abrantes Garruço – PSD – PJF de Aguada de Cima; --------------------------
------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda; --------------------------
------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Barrô; ---------------------------------------
------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PSD – PJF de Belazaima-do-Chão; ----------------------
------ Jorge da Silva Mendes – PS - PFJ da Borralha; -----------------------------------------------------
------ Vitor Manuel Abrantes da Silva – PSD – PJF de Castanheira do Vouga; ---------------------
------ Manuel de Almeida Campos – VI-Ind. – PJF de Espinhel; ----------------------------------------
------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD – PJF de Fermentelos; ----------------------------
------ Alcides de Jesus – PSD – PFJ de Lamas do Vouga; ----------------------------------------------
------ Pedro Daniel Henrique Rodrigues – Plenário – PJF de Macieira de Alcoba; ----------------
------ Armando Paulo de Almeida Galhano – PSD – PJF de Macinhata do Vouga; ---------------
------ Pedro António Machado Vidal – CDS – PJF de Préstimo; ----------------------------------------
------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PSD – PJF de Recardães; ----------------------------
------ Manuel de Oliveira Duarte – CDS-PP – PJF de Segadães; --------------------------------------
------ Mário Ramos Martins – PS – PFJ de Travassô; -----------------------------------------------------
------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – CDS – PJF de Trofa; -------------------------------------------
------ Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes os seguinte Membros: -------
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------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente -----------------------------------------------
------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – PS – Vereador e Vice-Presidente; --------------------
------ Elsa Margarida de Melo Corga – PS – Vereadora; -------------------------------------------------
------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador; ----------------------------------------------------
------ Carla Jacinta Garruço de Almeida – PSD – Vereadora; -------------------------------------------
---------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------- 
------ Foram lidas informações e correspondência enviada à Mesa da Assembleia, que a 
seguir se enumera: -------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Despacho n.º 11540/2013, publicado no Diário da Republica, no âmbito da 
Reorganização Administrativa Territorial Autárquica e do constrangimento de ordem 
informática nas diversas bases de dados do Estado, relativo à aceitação em tais bases de 
dados e demais ferramentas informáticas e sistemas de informação a que o Estado recorre 
da designação das freguesias que passam a existir e à impossibilidade de serem aceites 
designações de freguesias com mais de 50 caracteres nas referidas bases de dados e 
demais ferramentas informáticas e sistemas de informação --------------------------------------------
------ Ofício da ANMP, sobre o XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses | Primeira Informação; --------------------------------------------------------------------------
------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda, sobre o Prémio Cidade da Excelência; ------
------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda, sobre Bandeira verde ECO XXI. -----------------
------ Ofício do munícipe Amílcar Dias Ferreira, sobre toponímia e freguesia do Préstimo. ---
-------------------------------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ATAS --------------------------------- 
------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, passou à discussão e 
aprovação da ata da 3ª Sessão Ordinária, de 26 de Junho de 2013. ------------------------------
------ 1.1– Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 26 de junho de 
2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Não havendo intervenções a ata foi posta a votação, sendo aprovada por unanimidade. 
------ De seguida o Sr. Presidente da Assembleia, fez a seguinte intervenção que se 
transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------ “Se me permitem queria dirigir-me à Dr.ª Daniela Gonçalves, para lhe agradecer, fez 
um bom trabalho e pela forma eficaz como pegou no assunto das atas, mas que nesta 
última reunião o assunto ficou terminado, com a aprovação desta ata, ficando apenas a 
faltar a ata desta reunião. Muito obrigada, em meu nome e em de toda a Assembleia pela 
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sua eficácia.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 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: -----------------  
------ Carlos Alberto Baptista Guerra – PS: --------------------------------------------------------------- 
------ “Eu pretendia ler um voto de louvor pela atuação do Sr. Presidente da Assembleia ao 
longo deste quadriénio, com o beneplácito de todos os grupos parlamentares. Se me 
permitem eu vou ler o voto e depois os senhores dirão da vossa anuência ou não.--------------
------------------------- Voto de Louvor ao Eng. Celestino de Almeida --------------------------------
----- “A Assembleia Municipal de Águeda reunida em Sessão Ordinária em 13 de setembro 
de 2013, vem por este meio reconhecer e louvar o Eng. António Celestino Pereira de 
Almeida pelo percurso de cidadania, de elevada participação democrática, cívica e social, o 
desempenho profissional, a competência e honorabilidade reveladas no exercício de 
variados cargos de serviço público, em múltiplas associações culturais e desportivas do 
concelho de Águeda, vereador da Câmara Municipal de Águeda, Administrador da SIMRIA, 
Vice-governador Civil de Aveiro, Diretor da Segurança Social de Aveiro e Presidente da 
Assembleia Municipal de Águeda no mandato 2009/ 2013.” --------------------------------------------
------ Neste momento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal pede à Sr.ª Primeira 
Secretária que conduza os trabalhos, na apreciação deste voto de louvor. ------------------------
------ Foi o mesmo, APROVADO por UNANIMIDADE e reforçado, pelos presentes, com 
uma salva de palmas dirigido ao agraciado. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal 
dirigiu-se aos presentes proferido breves palavras, abaixo transcritas: ------------------------------ 
------ “Eu e todos aqueles que nos dispomos na nossa vida para trabalharmos em função da 
sociedade não precisamos de agradecimentos porque temos por obrigação de fazermos o 
melhor que pudermos, em qualquer momento e sempre.” ---------------------------------------------- 
------ A Sessão prossegue com as intervenções dos senhores membros da Assembleia 
inscritos, cujas intervenções se transcrevem na íntegra; ------------------------------------------------ 
------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: -------------------------------------------------------- 
------ “As minhas primeiras palavras são para o Sr. Presidente depois deste voto de louvor. --
------ Hoje estamos nesta última Sessão da Assembleia Municipal deste mandato, o Sr. 
Presidente da Câmara ajudou-nos não nos trazendo aqui nenhum ponto da ordem do dia, 
ou o que traz é quase nada, o que nos permite a nós, se o Sr. Presidente puder 
condescender um bocadinho e podermos alongar-nos um bocadinho este tempo antes da 
ordem do dia, há muitas pessoas que se querem provavelmente despedir, aquelas que não 
são recandidatas e não só, e desta maneira se o Sr. Presidente der um tempinho a mais, sai 
mesmo em ombros desta Assembleia. Vou começar por me dirigir ao Sr. Presidente da 
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Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Sr. Presidente, sabemos que o senhor tem tido várias reuniões com o Hospital e com a 
Santa Casa da Misericórdia, sobre o futuro do nosso Hospital. Já todos sabemos que o 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar, não lhe oferece nenhuma confiança, o 
senhor já o disse várias vezes, mas a minha pergunta, vai para saber se a Santa Casa da 
Misericórdia de Águeda e o seu Provedor, Dr. Amorim, lhe merecem também, alguma 
desconfiança. É a minha primeira questão que gostava de lhe deixar e gostaria que me 
respondesse, se é um sim ou um não. É não! Muito bem! Também já esperava isso. ----------
------ Há uns tempos atrás o Sr. presidente dizia que o Hospital ia fechar, mas agora, no seu 
comício de apresentação da Festa do Leitão, neste mesmo local, o senhor mudou o 
discurso e já disse que afinal tinha informações seguras, que após as eleições autárquicas, 
o Hospital de Águeda vai ser entregue à Misericórdia. Aliás, disse que até estava no seu 
telemóvel essa informação. Esta informação caiu como mais uma bomba neste local, mas, 
afinal, viemos a saber posteriormente – e vou ler um trecho que está num jornal local, no 
Região de Águeda, em que o Provedor da Santa Casa da Misericórdia – Dr. Amorim – diz o 
seguinte: “ Já tinha dito que a Santa Casa rejeita a hipótese de receber o Hospital, cuja 
prestação de serviços é obrigação do Estado e que essa posição deu conhecimento na 
altura, em sede de União de Misericórdias.” Isto são palavras do Dr. Amorim Figueiredo. 
“Agora o Provedor, contestado pelo Região de Águeda, reafirma o que disse sobre o 
assunto: “ O Sr. Presidente da Câmara teve a gentileza de me transmitir essa informação, 
antes de a dizer em público, o que me levou a indagar junto da União das Misericórdias, 
tendo o presidente do secretariado nacional me dito textualmente que nada há sobre isso; 
que daqui a dois ou três anos, não sabemos o que será, mas nada há sobre isso neste 
momento. Nem nos tempos mais próximos.” Contou o Provedor. Disse mais o Sr. Provedor: 
“eu serei ouvido previamente, mas a minha opinião, está expressa. Tive o cuidado de 
comunicar ao Sr. Dr. Gil Nadais as informações recebidas.”, disse Amorim Figueiredo. --------
------ Ora, o que nós podemos concluir, é o seguinte: A Santa Casa rejeita a hipótese de 
receber o Hospital; o Provedor da Santa Casa terá sempre de ser ouvido sobre isto, mas 
como já o disse, rejeitará sempre esta hipótese. O presidente da União de Misericórdias diz 
que nada há sobre a passagem do Hospital para a Misericórdia, dizendo que daqui por dois 
ou três anos ninguém sabe o que irá acontecer. Aliás, vai haver eleições legislativas até lá. -
------ O Sr. Provedor, comunicou tudo isto, previamente, ao Sr. Presidente da Câmara, pelo 
que se pode concluir isto: O Sr. Presidente anda a enganar-nos, para não dizer outra 
palavra, sobre esta questão do Hospital. Diz que o mesmo vai ser entregue à Misericórdia 
quando sabe que é mentira. Fá-lo no seu único interesse de ganhar votos tentando 
manipular as pessoas com um chorrilho de inverdades, como bem sabe, tendo em atenção 
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aquilo que o senhor referiu aqui, que o Dr. Amorim não lhe oferece nenhuma desconfiança e 
perante as opiniões que aqui estão do Dr. Amorim. Isto é um fait divers, sendo certo que 
começo a ter alguma desconfiança de como podemos lidar com este processo do Hospital, 
estando o senhor sempre a insistir no mesmo caminho. -------------------------------------------------
------ Mas, Sr. Presidente, na assembleia de junho, o senhor não conhecia a existência de 
um plano estratégico que eu, a seu pedido, lhe enviei a 2 de julho. Nesta mesma 
Assembleia disse-lhe que devíamos preparar um estudo que nos apontasse o caminho para 
o nosso Hospital. Sabe Sr. Presidente, Estarreja já tem um plano estratégico alternativo, 
pronto para avançar para o Sr. Ministro. Sabe, Sr. Presidente, quase todas as Câmaras 
deram parecer sobre o plano estratégico hospitalar. ------------------------------------------------------
------ E o que aqui lhe pergunto é: afinal, qual o seu plano para o nosso Hospital? É capaz de 
nos mostrar? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Afinal, qual o seu plano estratégico? É capaz de nos mostrar o que enviou para a 
tutela? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ É que a sua posição tem sido invariavelmente esta: o Hospital vai fechar, agora vai 
para a Misericórdia; não concorda com o que está a acontecer com o Hospital, isso nenhum 
de nós concorda; tem 500 mil euros para fazer obras mas só os entrega se forem as obras 
que o senhor quer.  Não acha que Águeda, ao exemplo de Estarreja, já devia ter preparado 
um documento de raiz, para ser enviado para a tutela, onde deveriam ser apontadas 
alternativas à construção do centro hospitalar e alternativas para o nosso Hospital? Não 
podemos continuar permanentemente em manifestações constantes de protesto, sem 
dizermos qual o nosso rumo. Sim! Digo rumo, pois esse era o seu slogan inicial, sendo que 
depois alterou a palavra rumo para caminho. Para si, senhor Presidente, vamos no caminho 
certo; para muitos outros nem por isso! Isso depende do juízo de cada um, mas ainda que 
possamos ir num qualquer caminho, temos a noção clara que vamos sem rumo. ----------------
------ Ao fim de oito anos temos Águeda com menos habitantes – cerca de 3% segundo os 
censos – mais idosos, menos crianças, mais desemprego, mas também menos dívida, 
melhores escolas, piores estradas e maiores assimetrias entre as freguesias e o centro da 
cidade. Poderíamos dizer que tudo foi mau, mas nunca o faremos! No entanto, importa aqui 
analisar alguns daqueles que o senhor considera ser os pontos fortes da sua governação. ---
------ A sua primeira medida, que foi meramente emblemática, se bem todos se recordam, 
foram as pistas cicláveis, tendo inundado Águeda com elas, mas passados poucos meses, 
esta medida logo caiu, já que, além de desadequada, em certos locais da cidade devido à 
optometria da cidade, logo as deixou cair, ao não incluí-las nas obras de regeneração 
urbana, da Baixa de Águeda. Deu-nos a entender que não passava do seu primeiro show off 
falhado. Desde o início que contestamos esta sua medida, não pelas pistas mas pelo local 
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escolhido. Não nos quis ouvir, senhor presidente, infelizmente! Estávamos no rumo certo 
pois a sua utilização é muito reduzida! A sua segunda medida foi a defesa da nossa Pateira. 
Íamos ter o Fluviário, a dragagem da Pateira, o canal navegável até à Costa Nova, enfim! 
Tudo promessas! Mas deixe lá! Ficámos pelo Pato Bravo! Não passa de uma simples 
ceifeira, e nada aconteceu de estruturante à própria Pateira. ------------------------------------------
------ Outra das suas medidas emblemáticas foi o investimento no Parque Empresarial do 
Casarão, anunciado num valor de sete milhões de euros. Como sabe, sempre o apoiámos 
na ideia, mas sempre lhe dissemos que não concordávamos nem com o local, nem com a 
forma como estava a fazer! O senhor, não nos quis ouvir! Avançou com o Parque. Gastou lá 
muitos milhões e a nossa pergunta é esta: Quantas empresas lá temos instaladas? Quantas 
empresas lá começaram já a construir? Quantos empregos lá foram criados? Zero! ------------
----- O Sr. Presidente teve na inauguração o Parque cheio de gente e de empresários. Mas 
quem se vai lá instalar? O “Lidl”? Veremos! Para já, não passa de uma miragem! Cada vez 
mais distante! E não chega dizer que já pagaram os terrenos, pois o parque foi criado para 
criar empresas e emprego e não só terrenos alcatroados. --------------------------------------------- 
Sr. Presidente: não foi por falta de aviso nosso, mas, como teimoso que é, levou a sua 
avante e, claro, ficámos com mais um elefante branco à porta, para ser resolvido, sabe-se lá 
com que custos para o município. Infelizmente, mais uma vez, seguiu o seu caminho! Mais 
uma vez sem rumo! ------------------------------------------------------------------------------------------------
------ A sua quarta medida estruturante foi a passagem da água e saneamento para a AdRA, 
já que assim se livraria de um problema que tinha, que era fazer os investimentos, que nos 
faltavam em água e saneamento e nos traria custos elevados! Ora, com esta operação 
estimava-se que até final deste mandato, pudéssemos estar com o concelho coberto a 
100% em água e, salvo erro, 90, 95% em saneamento. Passados três anos desta adesão, o 
que temos nós hoje? Conseguimos aumentar a taxa da cobertura da rede de saneamentos 
em água? Não! Não conseguimos! E continuamos incompreensivelmente, passados oito 
anos depois do senhor ter assumido a Câmara sem resolvermos os problemas de 
abastecimento de água ao Préstimo e a Agadão. Nós percebemos porque não o fez, pois 
levar a água para lá dá meia dúzia de votos mas gastam-se muitos milhões. Nós sabemos 
bem o que é isso! Pois, lembramo-nos bem quanto custou fazer a estrada para Agadão; 
quanto custou fazer a estrada para as Chãs; para Alombada, na freguesia de Macinhata do 
Vouga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Sr. Presidente, o papel de uma câmara é este, dar condições básicas a todas as suas 
populações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Sr. Presidente: conseguimos aumentar a rede de cobertura de saneamentos? Não! 
Não aumentou! Talvez venha a aumentar lá para 2014/ 2015 quando se concluírem estas 
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obras que estamos a iniciar; -------------------------------------------------------------------------------------
------ Em 2006 os SMAS tiveram de receita dois milhões e trezentos mil euros, à volta disso. 
Para um consumo sensível ao que hoje temos. Foi quanto foram as receitas dos SMAS. Não 
estou a falar das despesas! Já lá vamos! Em 2006 quando o senhor pegou na Câmara as 
receitas totais dos SMAS eram deste valor, sendo certo que neste últimos oito anos não se 
fez nem água nem saneamento. O que é que temos hoje? Passámos para a AdRA tudo isto. 
Em 2012, a receita da AdRA para um consumo equivalente de água e saneamento terá 
andado, por extrapolação porque não estão nos relatórios da AdRA, na ordem dos quatro 
milhões e quatrocentos mil euros. Quer dizer: só num ano, os aguedenses pagaram mais 
cerca de dois milhões de euros para a AdRA, tendo os mesmos serviços, só num ano. Para 
que tenham uma ideia, nesta empresa, somos responsáveis por mais de 10% dos clientes e 
das receitas, mas a nossa cota de acionista é de 0,5%. Para que se tenha uma ideia, esta 
AdRA teve um debite de cinco milhões de euros em 2011 e de nove milhões de euros em 
2012 que representa 2% do seu volume de negócios. Quem percebe de empresas, pergunte 
qual o empresário que não gostaria de ter isso. ------------------------------------------------------------
------ Em dois anos os aguedenses contribuíram com mais de quatro milhões de euros, a 
mais, para a prestação do mesmo serviço que já tinham e o que receberam em troca? Zero! 
-------- O que eu lhe pergunto é isto: ainda assim, continua a achar que a AdRA foi a melhor 
solução? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Outra das suas medidas mais queridas foi a da redução da dívida que efetivamente 
conseguiu, mas como já lhe disse, foi à custa de mais impostos, maiores esforços para os 
aguedenses e não por efeitos de uma melhor gestão. Eu explico: se virmos, só nos últimos 
dois anos, 2011 e 2012, a Câmara de Águeda recebeu de IMI 4,5 milhões de euros por ano, 
quando, em 2005 recebia cerca de 2,5 milhões de euros por ano. Se formos comparar os 
últimos dois anos, os aguedenses pagaram só de IMI, a mais para esta Câmara, 4 milhões 
de euros, pelo mesmo que já tinham. -------------------------------------------------------------------------
------ Também vimos há anos a pedir-lhe que baixe os impostos quer do IMI, quer do IRS, 
quer mesmo da Derrama, mas o senhor, mais uma vez teimoso, nunca o fez. --------------------
------ Com que moral, vem agora o senhor pedir ao Ministério das Finanças que devolva o 
IRS aos aguedenses este ano, que o município de Águeda reporá junto do ministério, 
quando o senhor podia e devia ter aprovado esta demissão antes, em assembleias 
municipais anteriores? Com que moral, quando nós no PSD, através da Dra. Nair, através 
de mim mesmo e de muitos outros nesta assembleia lhe pedimos várias vezes para que se 
apresentassem essas reduções, na Assembleia Municipal. Sempre lhe dissemos que 
andávamos a pagar as taxas máximas e que isto era um roubo, mas o senhor, mais uma 
vez e passado algum tempo, volta a dar-nos razão. Baixou as taxas, mas vem tarde! Vem 
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muito tarde! Sacrificou-nos sem ter necessidade disto! Foi este o caminho certo para si? 
Claro que sim! Mas qual o rumo a que nos levou este caminho? --------------------------------------
------ Se tivermos em atenção os últimos dois anos, em comparação com o ano em que o 
senhor entre na Câmara os aguedenses em água e em IMI, em dois anos pagaram a mais 
cerca de oito milhões de euros que antes pagavam, para receberem os mesmos serviços 
que antes tinham. Sim! Falo em dois anos, oito milhões de euros, a mais, que os 
aguedenses pagaram! Por aqui, facilmente se verifica como é que se consegue a redução 
da dívida. Não foi feita à conta de melhor gestão, mas sim, à conta de maior esforço dos 
aguedenses que de uma forma direta ou indireta tinham serviços e impostos mais baixos! ---
------ O senhor julga que em Águeda é o único águia e o resto são tudo patos, mas deixe 
que lhe diga que são estes patos que o andam a sustentar. E onde tínhamos antes um 
concelho em que as empresas e o emprego eram bandeira nacional passamos a ter um 
concelho onde cada vez mais temos menos gente, mais idosos, menos crianças e mais 
desemprego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Para terminar quero referir-me simplesmente à campanha eleitoral, ao devaneio e à 
promiscuidade que tem havido entre os meios da Câmara e do Partido Socialista. Peço-lhe 
que trave isto tudo imediatamente pois a campanha que anda a fazer com dinheiros públicos 
é uma vergonha! Mas, para que não fiquem dúvidas passo a indicar: -------------------------------
------ Acha bem que esta publicação que nos entregou agora, uma publicação de cerca de 
mil exemplares, de um livro para distribuir por alguns amigos seus e outras figuras, tenha 
custado vinte e quatro a vinte e oito mil euros, já não me recorda de quanto é que foi, o 
tenha feito em vésperas de eleições? Acha bem que este livro exponha todas as suas fotos 
que andou a tirar durante estes últimos anos? Não se está, o Sr. Presidente a promover à 
custa de dinheiros públicos? Não basta dizer que não cobrou nada pelas fotos, está lá! -------
------ Acha bem, a menos de um mês das eleições, distribuir mais 4.500 exemplares da 
réplica do mesmo livro de forma gratuita e em forma de boletim municipal ilustrado, a fazer 
publicidade ao Dr. Gil Nadais? Perguntou a mais alguém se queria contribuir com as fotos 
gratuitas para este livro? Se sim, diga para nós conhecermos! ----------------------------------------
------ Acha bem, estar a utilizar os meios do Águeda TV para a sua campanha? Sim! Para a 
sua campanha! Pois basta ir à página do seu facebook, “No caminho certo” para vermos a 
promiscuidade. A Agueda TV só entrevista vereadores do PS! E os outros? Não existem? 
Há outros vereadores! A Águeda TV só filma o que o Sr. Presidente quer. Mas a Câmara 
não é só sua! O senhor é simplesmente o nosso Presidente e esperemos que só até ao dia 
vinte e nove! Ela tem obrigação de ouvir a pluralidade existente. Este projeto da Águeda TV 
é uma forma encapotada do senhor fazer campanha à conta de dinheiros públicos pois não 
existe nenhuma pluralidade na mesma. Não acha senhor Presidente uma vergonha, dentro 
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do horário da Câmara, andarem funcionários a receberem salários da Câmara e a fazerem 
campanha pelo PS durante o dia? E nos locais onde nós sabemos que vocês estiveram. Se 
quiserem façam como nós. Metam férias ou suspendam o mandato e façam pelos vossos 
próprios meios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Sr. Presidente: a promiscuidade que reina em Águeda é muita, mas já lhe fiz um 
pedido e agora deixo-lhe uma pergunta. Como sabe, a figura da suspensão do mandato, 
não está prevista para estas situações, mas a ética impõe-nos que neste momento não 
utilizemos os nossos cargos públicos para tirar vantagem sobre quem não os tem. Pergunto-
lhe muito claramente: se o senhor ou os senhores vereadores vão continuar a aparecer em 
apresentações públicas em nome do órgão para o qual se estão a recandidatar. ----------------
------ Pergunto-lhe isto a si como perguntei à Dr.ª Paula Cardoso pois, para nós na 
Coligação, temos muito claro que não devem mais aparecer em representação, de um órgão 
para o qual estão a concorrer, quando estamos a quinze dias da data eleição, sob pena de 
estarmos a desvirtuar a democracia.” -------------------------------------------------------------------------
------ Jorge da Silva Mendes – PS – PJF da Borralha: -------------------------------------------------
------ “Sabendo que esta é a última Assembleia antes das eleições e que não sou candidato 
a nada, venho aqui publicamente agradecer a todos vós o carinho que me têm dado alguns, 
as porradas que me têm dado, também faz falta, é com isso que a gente aprende, pedir 
desculpa humildemente a todos vocês, alguém do público, que esteve em algumas alturas e 
pedir desculpa por algumas incorreções da minha parte que também as devo ter cometido. 
Quero também agradecer ao executivo municipal, na pessoa do Sr. Presidente, o carinho 
que sempre teve para com a população da freguesia, a prontidão com que nos recebeu 
sempre que apresentámos projetos credíveis para o melhoramento das condições de vida 
da população da freguesia da Borralha e quero também dizer aqui, cara a cara, que a má fé 
e ou hipocrisia que possa ter existido, de alguns dos colegas em relação à minha pessoa, 
quero dizer que perdoo mas não esqueço. Sou um cidadão normal, o meu pai assim me 
ensinou a perdoar e, por vezes, na vida, é preciso dar um passo atrás para mais tarde 
podermos dar dois à frente. Quero deixar aqui também um desejo muito expresso a todos 
aqueles que se estão a candidatar no próximo ato eleitoral. que o façam com lisura, com 
transparência e que de facto desempenhem as suas funções, que lhe forem confiadas. Não 
ocupem os cargos mas desempenhem as funções! Em nome da freguesia da Borralha, o 
meu muito obrigado!” ----------------------------------------------------------------------------------------------
------ Pedro António Machado Vidal – CDS – PJF de Préstimo: ------------------------------------
------ “Sendo esta a última Assembleia Municipal antes das próximas eleições, eleições, 
essas, que vão alterar o mapa autárquico do nosso concelho e sendo eu o último presidente 
de Junta da Freguesia do Préstimo, a cá vir, não poderia deixar de falar aqui daquele que é 
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o maior problema da nossa freguesia e que todos sabem qual é. -------------------------------------
------ Ouvi com atenção o discurso do Sr. Presidente da Câmara aquando da sessão da 
inauguração da Festa do Leitão, aqui, há alguns dias, e recordo-me daquilo que o senhor 
disse ao Sr. Ministro Jorge Moreira da Silva, e que não me sai da cabeça. ------------------------
------ Disse o Sr. Presidente: “um português do Algarve ou de Bragança não pode pagar a 
água a preços diferentes!” Eu também concordo! Acho que o aguedense de Águeda ou do 
Préstimo, também devem pagar a água ao mesmo preço! Mas, para que possam pagar a 
água ao mesmo preço, é preciso que haja água e nós no Préstimo vivemos em pleno século 
XXI e continuamos sem água. Este é um discurso que tenho vindo aqui fazer por muitas 
vezes e ultimamente tenho aberto os jornais e tenho ficado muito chateado! ----------------------
------ Vejo que a AdRA investe 8,3 milhões no nosso concelho e investe-o em quê? Em 
saneamento? Pergunto eu: o que é mais importante Sr. Presidente? É a água ou o 
saneamento? Qual é o bem que é de primeira necessidade? Eu penso que é a água; penso 
que aqui todos concordam comigo. ----------------------------------------------------------------------------
------ Se a AdRA não puser a água conforme está no contrato que realizou com a Câmara 
Municipal julgo que é final de 2013, se a água não chegar à Freguesia do Préstimo, qual vai 
ser a posição tomada pela Câmara Municipal? Denunciar o contrato? Eu penso que sim; até 
porque a única coisa que a AdRA tem trazido para o nosso município é aumentar mês após 
mês a conta da água à população. Não sei, porque eu não tenho água em casa, não sei 
quanto é que se paga da água, mas, daquilo que oiço, o aumento foi significativo e, 
portanto, por aqui me fico e esse discurso não é só virado somente para a Câmara 
Municipal; é virado para todos os deputados todos aqueles que hoje têm poder e aquele que 
irão ter que procurem defender aquilo que é essencial em detrimento daquilo que na minha 
ótica é supérfluo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD: -----------------------------------------------------
------ “Ao terminar o meu mandato como deputado municipal, gostaria de agradecer a todos 
na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia, Eng. Celestino de Almeida, o modo cordato 
como esta casa sempre me tratou. Aproveito para pedir desculpa se por algum motivo ou 
em algum momento fui indelicado, ou inconveniente para com Vossas Excelências. -----------
------ O que me traz aqui é apenas para questionar o Sr. Presidente da Câmara, não venho 
aqui fazer nenhuma análise dos seus oito anos de mandato camarário pois a campanha 
eleitoral, da qual não faço parte, começa dentro de dias e isso ficará para quem está 
envolvida nela, apenas dizer-lhe que muitas vezes, divergimos das suas opiniões para o 
concelho, ou nos insurgimos pela falta delas, mas como é natural em democracia, estivemos 
de acordo de algumas situações que realizou, mas gostaria de obter de V/ Ex.cia respostas 
concretas para cinco perguntas, que sempre se deixaram ficar na minha mente e que passo 
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a colocar-lhe, não por ordem de importância, mas por ordem de acontecimento. ------------- 
Quando fui membro da Câmara o Sr. Presidente chegou a apoiar a construção do pavilhão 
de Valongo do Vouga. Gostaria de lhe perguntar, Sr. Presidente, porque deixou de apoiar a 
construção do Pavilhão Desportivo da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, obra que 
se chegou a considerar desatualizada. -----------------------------------------------------------------------
------ A segunda questão que lhe queria colocar é porque nunca colocou na sua agenda a 
recuperação da ponte histórica do Vouga? ------------------------------------------------------------------
------ A terceira, gostaria de saber o que é que se passou nas obras, no pólo, na C+S de 
Valongo do Vouga, que não estão prontas e que fazem o adiamento da abertura do ano 
escolar em Valongo do Vouga; ---------------------------------------------------------------------------------
------ A quarta, dentro de um assunto que já aqui falou o presidente da Junta do Préstimo, 
porque não negoceia V/ Ex.cia com a AdRA novos preços e taxas que a população de 
Águeda está a pagar? ---------------------------------------------------------------------------------------------
------ E finalmente, se quiser responder agradeço, se não quiser também percebo que pode 
ser de índole pessoal, que razão ou razões o impedem de fazer a reconciliação com o Sr. 
Farias, Presidente da Junta de Freguesia de Agadão, pois, como dizia Nitz, “A grandeza do 
homem consiste em ser uma ponte e não um fim!” --------------------------------------------------------
------ Finalmente, os homens importantes deste concelho merecem estar bem iluminados e 
identificados: o Dr. Breda, na praça, não está nem iluminado nem identificado. ------------------
------ Alberto José Fernandes Marques – PSD: ----------------------------------------------------------
------ “Eu quase que nem era para vir cá porque parte do que eu tinha para dizer tinha que o 
dizer porque estava a senti-lo, o meu colega Hilário já aqui falou, mas como se costuma 
dizer, quem não se sente, não é filho de boa gente. ------------------------------------------------------
------ Eu estive bastantes anos ligado a uma instituição nesta cidade, a Associação 
Comercial de Águeda, que foi aqui muito mal tratada na semana passada precisamente 
neste Salão Nobre e não deveria ter sido. A intervenção que o Sr. Presidente fez aqui na 
inauguração da Festa do Leitão, aquele comício, foi uma coisa que eu nunca imaginei que 
pudesse ser feita aqui em Águeda. Eu não sei se o tom foi raiar a arrogância ou raiar a 
provocação, não sei o que o Sr. Presidente quis se foi para tentar mostrar uma posição de 
força, seja lá o que for. O que eu acho é que foi uma grande falta de consideração por um 
membro do Governo que aqui estava; foi uma grande falta de consideração e de respeito 
por uma associação que estava a desenvolver um dos eventos mais marcantes da cidade e 
da região e da qual a Câmara se diz e tem sido pelo menos ao longo dos últimos anos 
parceira e isso foi uma coisa que não se devia ter feito. -------------------------------------------------
------ Para cúmulo, os únicos segundos que o Sr. Presidente se dignou a dedicar ao assunto 
que estava aqui a inaugurar, foram para lançar suspeitas e névoas sobre assuntos que 
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estão mais que esclarecidos e que se não estão deve-os colocar frontalmente de uma vez 
por todas. Porque, andar todos os anos com esta desculpa, isto já começa a irritar um 
bocadinho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Eu fui durante alguns anos presidente da associação e sou-lhe muito franco, Sr. 
presidente. Eu não sei o que é que eu faria se eu estivesse aqui no lugar do Sr. Castilho no 
dia da Inauguração, era capaz de pedir desculpa ao Sr. Ministro, ao Sr. Presidente 
Assembleia, levantar-me da mesa e abandonar a sessão. Aquilo que o Senhor fez, não se 
faz! É curioso que o Sr. tem andado nos últimos anos, porque há quatro anos, quando 
estava em época eleitoral, os apoios da Câmara foram muitos, foram grandes, um programa 
de animação muito bom, aliás o apoio da Câmara, tanto quanto sei, já não era eu o diretor 
da associação, pagou um grande dispêndio de dinheiro por um programa de animação. Era 
ano de eleições, talvez coincidência. De lá para cá tem havido uma grande desvalorização 
em detrimento de um outro evento que é mais do seu agrado. O que é certo, de vez em 
quando, o senhor continua a precisar da Festa do Leitão. Ainda agora, por ocasião de um 
programa na SIC, que esteve aqui na cidade, com grande trabalho da ACOAG, gostando-se 
ou não se gostando daquele programa, não é do meu gosto pessoal nem a música nem o 
modelo do programa, mas foram seis horas em direto a partir de Águeda, com grande 
visibilidade, com grande projeção. Eu vi pessoas a telefonarem-me de vários pontos do país 
e do mundo, por ver Águeda na televisão, e o que é certo é que isto foi-me dito pela 
produção do programa, eles estão nesta altura a evitar que os autarcas tenham 
intervenções no programa por questões de ética política porque estamos perto das eleições 
e contaram-nos que houve muitas pressões repetidas e insistentes da Câmara para que o 
Sr. Presidente tivesse um espaço para falar nesse programa que não era suposto ter. --------
------ Esta promiscuidade que o Eng. Hilário falou aqui há bocadinho tem atingido limites fora 
do razoável e o que o Sr. Presidente tem feito a nível de populismo e demagogia, tem 
ultrapassado todos os limites. Ainda agora, o que fez, ir a Oliveira do Bairro interromper uma 
visita do Sr. Primeiro-ministro para fazer aquele seu número, enfim! Eu duvido que daqui a 
algum tempo alguns autarcas o convidem seja para o que for porque para fazer aquele tipo 
de papel, realmente, não acredito. -----------------------------------------------------------------------------
------ E digo-lhe mais uma coisa em relação a esta promiscuidade e a este aproveitamento 
de meios e do poder que tem em termos autárquicos, numa época eleitoral como esta, 
depois de eu ouvir tantos anos críticas aos maus do PSD que estiveram na Câmara, durante 
aqueles anos todos, os do PSD eram uns autênticos meninos de coro comparados 
consigo.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – CDS – PJF de Trofa: --------------------------------------- 
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------ “Eu só queria perguntar aqui ao Sr. Vereador Jorge Almeida como é que está o 
alcatroamento da travessa do Campolinho. Já entreguei também os orçamentos que o 
senhor me pediu. Eu ligo para o senhor, o seu telefone chama, chama...com certeza 
esquece-se dele em casa. Já não é a primeira vez; isso já tem acontecido várias vezes. Eu 
gostava de saber como é que isso está. ---------------------------------------------------------------------
------ Segundo: a escola na Trofa, no Centro Paroquial já começou disse que ia lá mandar 
por uma rede no gradeamento e já começou a pré, segunda-feira vai começar e não tem 
rede nenhuma lá. É um perigo para as crianças. O Sr. Vereador no sábado disse-me, no 
Festival de Folclore que ia mandar lá por a rede! Foi o senhor que me disse. Não está. 
Portanto na segunda-feira vai começar e não está lá rede nenhuma. --------------------------------
------ Sobre as lombas, já lá foi um funcionário da Câmara, viu o sítio, tirou fotografias e já lá 
não estão nenhumas lombas. Aquilo é um perigo! Muito perigoso mesmo! Naquele sítio as 
pessoas vêm com muita velocidade e acho que as lombas são uma necessidade muito 
grande. Se houver um acidente lá, quem é o responsável? Se cair uma criança abaixo das 
grades quem é o responsável? É a Câmara Municipal! Não venham sobre a Junta! ------------
------ Eu gostaria de saber como é que isto está e sobre os orçamentos que o Sr. vereador 
me pediu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Para terminar, no dia 24 de junho, mandei um e-mail à Câmara a dizer que tinha 
começado a obra do protocolo que eu assinei; ainda não recebi a 1ª tranche. Diz que é um 
mês...os 50% ainda não recebi. Eu gostava de saber como é que isso está também. Era só 
isso.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Manuel de Almeida Campos – VI-Ind. - PJF de Espinhel: ------------------------------------
------ “Nesta última assembleia do mandato, do quadriénio 2009/2013, estamos aqui a 
encerrar este mandato e esta assembleia municipal ficará indissoluvelmente ligada à 
famigerada e errada reorganização administrativa cheia de problemas que falta ainda saber 
como é que vão terminar. ----------------------------------------------------------------------------------------
------ Parece que agora vai sair uma legislação apressada para tapar aí um buraco, não sei 
se vai resolver isso, senão porque, pela forma que estava, no dia seguinte às eleições as 
freguesias agregadas, não podiam passar sequer um atestado; não podiam movimentar um 
tostão, não existiam pura e simplesmente durante uma semana ou mais, até à tomada de 
posse dos novos órgão autárquicos. Esta é apenas uma das muitas incongruências de uma 
lei errada, precipitada, cheia de falhas, cheia de má-fé, porque foi feita para servir 
determinados interesses e não para resolver problemas de freguesia nenhuma. Pode até 
dar para resolver o problema de uma ou outra, mas duvido que isso venha a acontecer. ------
------ Pela parte que me toca, no entanto, com toda a minha sabedoria e toda a minha 
dedicação, sou candidato à União de Freguesias de Recardães e Espinhel, vou procurar 
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servir as populações dessas freguesias, caso seja efetivamente eleito e fá-lo-ei com toda a 
minha dedicação e justiça, que no entanto, os tempos não vão ser fáceis. Não vai ser fácil 
porque há muitos problemas que vão surgir por trás disso e tudo isto levou a uma reação 
precipitada, forçada e com muita falta de bom senso. ----------------------------------------------------
------ Portanto, quero desde já desejar um bom futuro para todas as freguesias agregadas ou 
não, do concelho de Águeda que é realmente aquilo que me preocupa. ----------------------------
------ Eu sou um autarca de freguesia e não tenciono ser autarca de mais qualquer coisa, 
nomeadamente municipal. Nunca esteve nos meus planos porque nem sequer me sinto 
vocacionado para isso. Posso ter formação mas não tenho vocação. -------------------------------
------ É realmente isso que eu queria deixar aqui, manifestar o meu desencanto com 
decisões precipitadas. Antes diziam que era preciso apresentar uma proposta de agregação, 
que assim bastava reduzir seis, caso contrário podiam ser oito. Afinal foram mais papistas 
que o Papa! Nove! Enfim é só coerência! --------------------------------------------------------------------
------ Já se sabe que a freguesia de Espinhel faz o que faz e desafio a comparações com 
qualquer outra, mas para certas pessoas, nós somos um mau exemplo! É o mal da inveja! 
Paciência! Boa noite a todos e um bom futuro para todos.” ---------------------------------------------
------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Barrô: -----------------------------------
------ “Nada mais do que vir aqui, em meu nome pessoal porque eu estou cá em 
representação da freguesia de Barrô mas quem vem cá sou eu, e vinha cá apenas para em 
meu nome pessoal agradecer estes quatro anos. Foram enriquecedores para mim 
pessoalmente também e com este sentimento de que ganhei mais do que alguma vez posso 
perder vindo a esta casa, queria pedir também desculpa se me expedi, mormente com o Sr. 
Presidente da Assembleia, se o fiz, foi apenas porque tento defender as minhas ideias e 
tento defender e ter o que é melhor para a minha população e para a minha freguesia de 
Barrô. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Acho que o voto que foi apresentado, foi merecido; o trabalho foi hercúleo e 
conseguido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ A todos, espero reencontrar-vos nesta sala e também noutras partes do nosso 
concelho, e espero que este processo de eleições que está agora a começar, a campanha, 
que corra com a devida elevação e que a dignidade assista a todos!” ------------------------------- 
------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS: ---------------------------------------------------------
------ “Desta vez aconselharam-me a não concordar com o Sr. Eng. Hilário Santos. E desta 
vez é-me difícil concordar com Sr. Eng. Hilário Santos, quando a sua intervenção se insere 
numa estratégia eleitoral, porque nós não estamos em campanha eleitoral agora, nós já 
estamos em campanha eleitoral já há muito e deveria ser, quanto a mim, sempre assim, 
porque nas campanhas eleitorais discute-se, defende-se, ataca-se e alguma coisa do 
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debate há-de nascer. ----------------------------------------------------------------------------------------------
------ Infelizmente, não vou falar muito sobre o que disse e o ataque político que tentou fazer 
à obra desta autarquia porque há coisas mais importantes, no meu ponto de vista. -------------
------ “Caminho certo” que é o nome da campanha que o Dr. Gil Nadais encabeça para o 
próximo ato eleitoral, leva-me a, nesta assembleia, repudiar de uma forma veemente o 
vosso silêncio, pelo menos àqueles que já tiveram oportunidade de aqui vir, sobre um 
verdadeiro atentado ao estado de direito, que o Governo do PSD e do CDS fizeram com o 
roubo das pensões. E, quando se fala em roubo e atentado ao estado de direito é 
vergonhoso que se viva num país em que um contrato feito ao longo de vidas e vidas de 
trabalho é quebrado, porque os meninos liberais do Governo PSD/CDS não têm um pingo 
de vergonha e não cumprem os contratos com ninguém. -----------------------------------------------
------ Já não bastava todas e todas as mentiras ditas em campanha eleitoral e essas até as 
desculpo em parte, não cumpriram uma única coisa do que disseram na campanha eleitoral, 
mas aí, a realidade às vezes quando se lá chega é diferente do que se defende nas 
campanhas eleitorais, eu já nem vou por aí, vou. Como é que se pode viver num país 
quando não se cumprem contratos de vida; vidas de trabalho, vidas de confiança, vidas de 
dignidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Como é que é possível haver membros nesta Assembleia e deste país, haver a Sr.ª 
Deputada que neste momento está ausente, que votou a favor. É vergonhoso que a Dr.ª 
Paula Cardoso, deputada que nos representa e bem, tenha votado a favor de um Governo 
que defendia isto. Como é que é possível que até se vá tirar, como dizia ontem a Dr.ª 
Manuela Ferreira Leite, por acaso do partido do PSD, se vá taxar pensões de pessoas de 
mais de noventa anos que infelizmente, muitas delas, nem sequer sabem quanto recebem 
por questões de saúde, ou quanto é que lhes vão cortar ou roubar, ou seja lá o que for. 
Chegámos ao “vale tudo”. Chegámos às pensões, vamos chegar qualquer dia às reformas 
porque um governo que faz isto não cumpre nada. -------------------------------------------------------
------ É vergonhoso que esta Assembleia, na representação do povo de Águeda, não se 
indigne com o atentado que o PSD e o CDS estão a fazer. ---------------------------------------------
------ E visto que a Dr.ª Paula Cardoso já está presente, é vergonhoso que um partido como 
o CDS e o PSD, na Assembleia da República, apoie um governo que viola o estado de 
direito, que tira a dignidade às pessoas, que tira a sobrevivência das pessoas, que lançou 
30 mil pessoas para o desemprego, hoje, que todos os dia lança para o desemprego 
pessoas e pessoas, porque para eles são números e que agora deu em ser um estado 
ladrão. Ora, quem ajuda o ladrão, não tem verticalidade nem possibilidades de vir a Águeda 
dizer nada! Não em relação à pessoa da Dr.ª Paula Cardoso mas à pessoa que é a 
deputada Dr.ª Paula Cardoso. Mas não é ela a culpada! Ela é um voto. Somos nós todos! E 
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o vosso silêncio e o meu silêncio vão permitir que isto vá para a frente. Estamos no “vale 
tudo”, meus senhores! Tudo o que este Governo fez, o que prometeu, não o fez! Tudo o que 
este Governo tentou de austeridade, não cumpriu! O Sr. Ministro das Finanças demitiu-se há 
dois meses e disse: não cumpri nada, falhei em tudo e então eles vão a continuar na 
mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------  Tudo o que eles disseram que era irrevogável e que é a minha defesa e a linhas 
vermelhas, lá está o vice-primeiro-ministro do CDS, já tinha saído mas voltou. É o vale tudo! 
------ Até quando, vocês, membros do PSD, membros do PS, membros do CDS, povo 
anónimo, vai aguentar isto. Até quando? Quantos são preciso morrer mais para que isto 
aconteça? Quantos são precisos desesperarem para que isto aconteça? Quantos relatórios 
são precisos para dizer que nós vamos ser os mais pobres da União Europeia e que 
estamos ao nível da África e da diferença entre pobres e ricos? Quantos mais vão ter que 
enriquecer à custa dos vossos votos e do meu voto? É isto que devíamos estar aqui a 
discutir. Tudo o resto podem ou não ter razão e ao Sr. Presidente foram-lhe feitas as 
questões e irá responder; tudo o resto perde a importância perante isto. ---------------------------
------ Gozaram e abusaram, alguns no facebook, quando eu falei em fome. Ainda falei ontem 
num caso, tive que entregar uma família aos avós; as duas pensões somam seiscentos 
euros. Agora ataquem-nos! Filha desempregada e dois netos que não têm o que comer. E é 
isto, todos os dias no nosso país e é isto que vocês não veem! Ou veem e fazem que não 
veem; ou veem e calam-se, ou veem e vêm falar de um ministro que ouviu um presidente da 
Câmara queixar-se que não é ouvido. ------------------------------------------------------------------------
------ O Sr. Ministro esteve aqui, ouviu e muito bem como ele disse, que iria transmitir. É isto 
que devem vocês exigir! Não vamos deixar os protocolos perante a fome! Vamos deixar os 
protocolos perante os que não têm vergonha e, portanto, não merecem respeito. E se o têm 
minimamente, é porque as pessoas são educadas e não lhe vão bater quando ele chega, 
mas também não sei até quando porque o desespero leva a atos irracionais. Não é possível 
continuarem a mentir, todos os dias. Não é possível dizer que não há alternativa. ---------------
----- A alternativa é só uma: o povo não pode passar fome! Não pode sofrer mais. A 
alternativa é só uma! 57,5 Milhões de lucro nas empresas da Bolsa; 10% dava 5.700 
milhões. A alternativa é só uma: não proteger os mais ricos que estão mais ricos, mas aí, 
ninguém chega! -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------ E andamos nós aqui a falar de quê? O que é que nós andamos a fazer aqui em 
Águeda? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Um executivo fez coisas boas, coisas menos boas, foi discutido aqui, mas a questão 
que nós falámos aqui, da subida da água, Eng. Hilário! Foi o PSD e o CDS que aprovaram. 
O PS só tem catorze votos nesta Assembleia. Foi o PSD e o CDS que aprovaram a entrada 
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na AdRA! Portanto, não vamos por aí! O senhor sabia que a água tinha que ter o valor mais 
alto, seja ele qual for. Não vamos por aí! Vamos ser um bocadinho mais sérios! Não há nada 
aqui nesta Assembleia que tenha sido aprovado, nada, desde o primeiro dia até ao último, 
que não tenha sido aprovado pelo PSD e pelo CDS pois têm maioria aqui nesta Assembleia. 
Não há nada porque o PS só tem catorze votos! Sozinho não pode fazer nada! -----------------
------ Depois desta pobreza extrema a que vocês estão a levar toda a gente, depois desta 
situação de ditadura e pressão sobre a opinião e a expressão das pessoas, que não o 
podem fazer, há mais 4 milhões de pessoas em Portugal que não têm direito a falar como 
nós, que não vive em democracia por culpa deste governo, por culpa da situação caricata 
em que estamos, por culpa da baixa de salários constante; há mais 30 mil professores que 
entraram hoje no desemprego, a quem nós vamos pagar subsídio de desemprego; há casos 
e casos, dramáticos de casais que com 17 anos de serviço a fazer 300 km por dia para 
poderem sobreviver. É isto que o PSD e o CDS fizeram por Águeda. -------------------------------
------ Como é que se quer aumentar a natalidade, se não há emprego para os jovens e se 
elevaram a taxa de desemprego acima dos 40%,entre os jovens, com este Governo. Não se 
pode fazer isso! Não se pode vir mentir para Águeda! Aumentar a natalidade, com quê?! Se 
não há emprego para os jovens; se não há casa para os jovens! Se não há luta pelo 
aumento do défice nem que mais não seja para criar emprego para os jovens! Se não há 
luta e não se faz nada a não ser cumprir o que eles mandam ou alguém manda, menos no 
Tribunal Constitucional aí podemos atacar! Mas na Alemanha, quando o Tribunal 
Constitucional fala, ninguém ataca. A diferença é essa! Servilismo ao capital! Servilismo aos 
mais ricos, àqueles que têm dinheiro! Não há negócio, em Portugal, onde não esteja o grupo 
BES! Há a pobreza, pobreza e pobreza que o Governo PSD/CDS está a levar este país. E 
há uma ação social de uma câmara que está equilibrada, pode ter cometido erros, A ou B 
mas que está a fazer uma ação social constante, tem as contas equilibradas faz as obras 
estão pagas. Não é como a AdRA que não está pago, que não avançou por culpa do 
Governo. O senhor estava lá e foi esclarecido pelo Dr. Ribau Esteves. Não avançou, a 
AdRA, mais cedo, por culpa do Governo que desviou as verbas QREN. Portanto, não 
estamos a ir por aí. O Governo esturricou as verbas e tirou a Pateira do Polis. Por acaso aí 
foi o Presidente da Câmara e o Eng. Ribau Esteves que insistiu para que voltasse para lá. 
Podemos discutir! Podemos aborrecer-nos! Podemos ser amigos ou não amigos! Eu 
respeito-vos porque vocês são membros de uma Assembleia e sou amigo de muitos de 
vocês. Sou agressivo a falar mas, não vamos deixar morrer mais gente à fome. -----------------
------ Não vamos deixar que seja feito um golpe social numa sociedade, por um governo de 
meninos ricos e não me refiro a dinheiros mas a meninos que servem o capital. Não 
podemos deixar roubar o dinheiro das pensões. Eu não falei em taxas! Falei em roubo das 
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pensões! Não podemos deixar que eles qualquer dia vão buscar as reformas. Têm a mesma 
responsabilidade que eu de dizer: Não, a este Governo! Não me venham com luzes ao 
fundo do túnel não me venham com subidas de 1,1%! Venham com dignidade, honra e 
pessoas a viver sem fome!” --------------------------------------------------------------------------------------
------ António Manuel Fernandes Martins – CDS – PP: ------------------------------------------------ 
------ “Tenho que responder ao Prof. José Vidal, no seguinte, aceito-lhe alguma demagogia, 
não lha aceito toda! O senhor vem aqui frequentemente falar em coisas em que tem toda a 
razão, subscrevo-as plenamente, há coisas que estão muito mal feitas, que vão continuar a 
ser mal feitas mas há coisas que o senhor não se pode esquecer: é que nos tempos não 
muito remotos do Partido Socialista, como o senhor sabe, a dívida pública portuguesa subiu 
para o dobro! Foram cerca de seis anos em que nós passámos de 70 para cerca cento e 
muitos milhões, foram quase 80 mil, a mais. ----------------------------------------------------------------
------ Como sabe, nós pedimos dinheiro para sobreviver! Como sabe também nós temos 
anualmente 4 mil milhões que temos que pedir para pagar a quem o estado tem de pagar, 
as pensões e outro tipo de remunerações. Como o senhor sabe, ou devia saber, 40% disso 
é pago pelo por parte do funcionalismo público 60% é pago pelo setor privado; Como o 
senhor sabe também, há um desequilíbrio de pensões neste momento que é aquilo que é o 
funcionalismo público e aquilo que é o setor privado. Eu não vou aqui discutir, Prof. José 
Vidal, se é correto ou não, se é justo ou não é justo, o equilíbrio que está a ser feito neste 
momento. O que eu acho é que neste país não há cidadãos de primeira nem cidadãos de 
segunda. Há portugueses que têm que ser assistidos nas suas necessidades com equidade 
de tratamento. E, equidade de tratamento é entre o setor público e o setor privado. ------------
------ Eu sei também que há muita coisa que neste momento está a ser muito mal feita e 
subscrevo plenamente muitas das coisas, neste momento, como protesto. Eu acho que 
neste país, as eleições deveriam ter um cariz uninominal. Ou seja: as listas deviam 
desaparecer, deviam deixar de ser eleitos os meninos dos partidos, deviam ser eleitas as 
pessoas que vão à sua frente e à minha frente dizer o que querem fazer e em quem querem 
votar e se calhar é também nelas que o senhor vai querer votar e são elas que quero 
responsabilizar um dia, e provavelmente são essas pessoas também que o senhor quererá 
responsabilizar. Bem! Então vamos lutar por isso dentro dos partidos! ------------------------------
------ Segunda questão: como o senhor sabe, não é verdade que nesta Assembleia o CDS e 
o PSD tenham subscrito muitas das coisas só porque o PS só tem 14 votos. O CDS votou, 
se não me falha a memória, contra três Orçamentos nesta Assembleia Municipal, 
relativamente ao último mandato. Sabe porquê? Porque se disse aqui nesta sala que as 
subidas do IMI e a manutenção dos impostos iam retirar aos cidadãos porque havia um 
acrescento, uma receita que ia gerar no final. Ninguém ligou àquilo que o CDS disse nesta 
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sala e o resultado foi um bocado, se calhar, os números que o Eng. José Hilário que há 
bocado refletiu: foi o aumento da coleta. Mas nós dissemo-lo aqui, mas ninguém nos quis 
ouvir! Nem os senhores têm 14 votos nem o PSD tem os votos que tem. E os orçamentos 
passaram. O Sr. Presidente da Câmara, não foi obrigado a retificar, corrigindo em matéria 
de impostos, aquilo que se sabia que se ia receber a mais. É obvio que ao receber receita o 
Sr. Presidente da Câmara fez o que lhe competia! Fez uma boa gestão, pagou mas com o 
dinheiro dos munícipes. Se está certo, se está errado, cada um tira as elações que quer. ----
------ Terceira questão: a AdRA foi uma decisão maioritária desta Assembleia entregar, 
quando foi aqui discutido – eu vou abreviar, Sr. Presidente – se sabia que a Câmara não 
tinha dinheiro para fazer as obras que era necessário fazer e, portanto, todos nós estivemos 
de acordo que de facto deveríamos entregar à AdRA a prerrogativa de fazer. Só que a 
AdRA o que fez, efetivamente, foi começar a subir as taxas sem dar a contrapartida do 
contrato que tinha estabelecido de fazer as obras e, portanto, assistia ao Sr. Presidente da 
Câmara o direito de propor nesta Assembleia a rescisão do contrato, coisa que o Sr. 
Presidente da Câmara não fez. O Sr. Presidente da Câmara disponibilizou, nos últimos 
tempos, à AdRA, dinheiro para avançar porque parece que também não tinha dinheiro. E, 
portanto, o Sr. Presidente da Câmara assumiu continuar o acordo com a AdRA. É o ónus 
dele! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Ele disse aqui nesta Assembleia, em junho, se o Sr. Presidente da Câmara assim o 
entendesse, eu entenderia se a AdRA não avançasse, deveríamos rescindir o acordo que 
havia com a AdRA. Neste momento temos a realidade que temos; a AdRA entrou na fase de 
alguns investimentos, parece-me que vai até final de 2014, não sei se vai cumprir ou não o 
contrato, se não o cumpre e se nós não estamos satisfeitos, e eu acho que estamos a 
abusar um pouco em termos de taxação, mas se não estamos satisfeitos temos todos o 
direito, ou a próxima Assembleia Municipal terá o direito de rescindir com a AdRA e se a 
Câmara tem dinheiro e pode avançar para o investimento, como o Sr. Presidente ainda aqui 
disse no dia da inauguração da Festa do Leitão, então que avance e que invista. --------------- 
A Câmara, neste momento, se calhar tem técnicos que podem fazer esta avaliação: se de 
facto é mais vantajoso para a Câmara ou não, rescindir e fazer. --------------------------------------
-- Última questão: quero também que não se esqueçam que para além da AdRA, nós 
aprovámos aqui, com a recomendação contra da Comissão que estudou o assunto, nós 
aprovámos aqui um acordo com as Águas do Carvoeiro; se os senhores forem analisar o 
que aqui foi dito ou o que está a ser feito, relativamente ao projeto das Águas do Carvoeiro, 
se calhar, muitos de nós, iríamos bater com as mãos no peito!” ---------------------------------------
------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda: ----------------------
------ “Eu hoje fiquei com a ideia de que, um dia destes, era provável que houvesse por aí 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 13/ setembro/2013 

21

eleições. Não sei se há, se não, mas fiquei com essa sensação! -------------------------------------
------ Primeiro porque muita gente falou e depois porque pouca gente acertou no que disse! 
Ou, conforme se diz, atirou ao lado, fazendo pontaria para o lado. -----------------------------------
------ O exercício político é o exercício que tem a ver com a nossa capacidade do ilusionismo 
com as palavras e conseguirmos convencer as outras pessoas que a nossa ideia é melhor e 
elas seguirem-nos. É de facto esse o grande exercício que é a política porque a política é o 
exercício da palavra. E hoje o Eng. Hilário esteve com grande nível, aqui, neste exercício; 
fez muitas contas, mas como estamos em campanha, as contas às vezes saem furadas. Eu 
gostaria de lembrar que também já ando por esta Assembleia há muito tempo, e também 
leio os Jornais há muito tempo e, em tempos idos, apareceu nos jornais dizendo que 
Águeda tinha água a mais de 90% e saneamento a 80%. Isto foi 1ª página num jornal e de 
facto nunca cheguei a perceber muito bem isso, do tal organismo AdRA onde estão onze 
Municípios e onde é necessário mais investimento é o de Águeda, não só por ser o maior, 
mas se calhar por ser aquele que menos infraestruturas deste género tinha. ----------------------
------ Depois, em termos de números, Sr. Prof. Martins, de facto o Partido Socialista com 14 
votos nesta Assembleia, votando o PSD ou o CDS a favor ou contra, 14 em 41 está muito 
longe de poder votar tudo favorável. E, portanto, tudo aquilo que aqui foi votado, foi com a 
confiança de uma vasta maioria, de pelo menos 21 pessoas. Chegando a esta altura, 
devíamos todos de facto assumir as responsabilidades do que fizemos e do que não 
fizemos e, nesse sentido, eu gostaria de lembrar que se dizem aqui muitas coisas sem se 
pensar no quês e diz. ----------------------------------------------------------------------------------------------
------ O Sr. deputado Alberto Marques, que eu saiba, é autarca; um deputado da Assembleia 
Municipal é autarca; o Sr. presidente da Câmara é autarca; eu próprio sou autarca. ------------
------ Ora, se ao autarca presidente da Câmara, é feio, é incorreto, falar para a televisão na 
Festa do Leitão, eu vi um programa e vi o Sr. Alberto Marques, por acaso eles não 
escreveram candidato à Assembleia Municipal, deputado na Assembleia Municipal, mas o 
senhor é conhecido! Não pode vir para aqui agora dizer uma coisa quando depois faz outra. 
------ Nós não podemos apontar o dedo ao outro sem apontar o dedo a nós próprios, quando 
nós incorremos no mesmo erro. Eu penso que falou em nome da ACOAG. A ACOAG tem 
presidente, tem um presidente da Assembleia-geral tem uma série de gente, falou-se no Sr. 
Alberto Marques, chama-se a isto ingenuidade política, pensar que você alguma vez na 
vida, quereriam tirar proveitos e dividendos disso! Obviamente, que eu, ingénuo que sou, 
não penso isso e outras coisas mais. -------------------------------------------------------------------------
------ Depois queria lembrar que a Câmara de Águeda pelas contas do Eng. Hilário tinha 
conseguido arrecadar por artes mirabolantes 8 milhões de euros e que isso significava o 
desendividar da Câmara. Não é verdade! Porque a Câmara Municipal foi herdada com uma 
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dívida de quase 18 milhões. E a gente quando faz contas, deve arranjar os restantes 10 
milhões aí noutro canto qualquer para imputar mesmo as responsabilidades ao Sr. 
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------
------ Depois é importante dizer aqui também, que relativamente ao IMI, chamada de décima 
e imposto municipal, que aumentou exponencialmente com a reavaliação dos prédios foi 
este Governo. A taxa, que eu saiba, está no mínimo. ----------------------------------------------------
------ Também é claro e inequívoco que pela primeira vez na história em Águeda, que eu me 
lembre, é a primeira vez que um executivo municipal diminui os impostos no que concerne 
ao que tem a receber do IRS. Penso que foi a primeira vez. -------------------------------------------
------ Depois é importante também dizer aqui que esta Câmara Municipal, durante 8 anos 
com obras cofinanciadas a 85%, fez obras no valor, e eu sei que vos incomoda muito, de 
cerca de 60 ou 70 milhões de euros, na cidade e fora da cidade. -------------------------------------
------ Queria também relembrar que em relação à Pateira da má memória, do moliço e do 
nenúfar e do jacinto que os senhores deixavam proliferar. Nem capacidade nem categoria 
tiveram, para comprar uma ceifeira ou um pato bravo. Nem para isso serviram durante 30 
anos. Ao menos, em 8 anos, este executivo teve a capacidade de inventar uma máquina 
que é uma coisa que não presta para nada e que não vale nada, mas que vale a pena, a 
gente ir ver o por do sol à Pateira, com as suas águas sem estarem cobertas pelos jacintos. 
------- É difícil e eu compreendo que ao PSD e ao CDS em Águeda e em especial ao PSD 
que esteve trinta anos no poder, lhe custe verificar que uma autarquia em oito anos, fez 
tanto ou mais do que vocês em trinta anos, compreendo que seja doloroso, difícil de 
encaixar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Quanto ao saneamento, Sr. Eng. Hilário, li no jornal que têm andado a fazer, em 
campanha, visitas a Valongo e a outras freguesias. É campanha! Andamos todos na rua! ----
------ E, então, não tem visto máquina a abrir buracos a por manilhas? Umas coisas 
redondas?! Isso é saneamento! O saneamento é quando uma máquina grande abre um 
buraco no meio da estrada e põe umas manilhas, depois liga às casas; isso é saneamento! 
Eu posso pensar que não sabe o que é, mas é assim que se faz o saneamento. O senhor 
não viu em Espinhel, saneamento? O senhor não viu em Macinhata, saneamento? O senhor 
não viu em Valongo, saneamento? Para a semana quer vir comigo a Águeda ver 
saneamento? Está a ser feito! O senhor vir aqui dizer que não está a ser feito, uma pessoa 
até pode pensar que o Sr. Eng. não sabe o que é saneamento. ---------------------------------------
------ Ou seja: o Sr. Eng. Hilário Santos, que é industrial, vir aqui dizer que a zona industrial 
do Casarão é um mau investimento? É lamentável que não tenha dito que este investimento 
veio com 20 ou 30 anos de atraso. Eu sei que é difícil vir dizer isso porque isso recai sobre 
os seus ombros e o seu partido! --------------------------------------------------------------------------------
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------ Hoje, finalmente, Águeda está em condições – e eu contrariamente ao Sr. José Vidal 
acredito piamente no Primeiro-ministro – acho que ele nunca mente e que fala verdade 
quando diz que vem aí a retoma económica e eu acredito piamente nele, em principio este 
investimento da zona industrial, como vem aí a retoma económica, porque este Governo, 
com as medidas que está a tomar vem aí a retoma económica, estamos descansados. -------
------ Exportámos, Sr. Eng., durante anos, da nossa terra, para os concelhos vizinhos, 
empresas e capacidade empreendedora; foram para Oliveira do Bairro, Oiã, Albergaria-a-
Velha, Oliveira de Frades, industriais e empresas, gente de Águeda que não tinha forma de 
as instalar aqui, pelos altos preços dos terrenos. Hoje, temos uma zona industrial com 
capacidade de albergar qualquer tipo de firma que cá queira vir, que há oito anos atrás não 
existia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Portanto, não adianta escrevermos nos panfletos, não vale a pena ir para os púlpitos, 
falar. Fazer política é traçar os caminhos e as orientações para um futuro. Como que um 
município como o nosso, empreendedor, de empreendedores, de fábricas, como é que pode 
pensar no futuro se não tem uma zona industrial. Esse era um investimento que deveria ter 
sido feito há muito tempo. Águeda não pode acreditar nos panfletos e nas promessas que 
são feitas! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Eu ando intrigado! Eu, na minha junta, também queria ter mais população. Eu peço ao 
PSD e ao CDS que me expliquem como é que se faz uma política para aumentar a 
natalidade. Eu tenho pensado muita coisa, mas não a posso dizer. Como é que isso se faz?! 
Expliquem-me! Tenho pensado muitas coisas e muitas técnicas...! Expliquem-me, que eu 
quero aumentar a população! Expliquem-me porque isso até é bom porque se eu passar de 
X mil habitantes, ainda vou ganhar mais dinheiro como presidente da junta porque isso tem 
a ver com o número de habitantes. Portanto eu tenho um interesse pessoal e direto, nisso. 
Expliquem-me por favor, em que estudos vocês se basearam, se já fizeram a asneira de 
meter para aí um charuto podre, durante anos a fio, com um triste um infeliz, porque eu 
penso que o homenzinho foi para ao Sobral Cid, andava aqui às voltas na cidade, numa 
camioneta enorme, que era oo TUAG. Vocês querem fazer outro TUAG. Em que estudos 
estão alicerçados? Como é que se vem dizer para aqui estas coisas desta forma? Os 
senhores têm estudos? São estas coisas que em política, temos que começar a fazer de 
forma diferente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Eu dou-lhe um conselho, Sr. Eng. Hilário: o senhor leia lá os meus papéis, os meus 
panfletos e veja se eu prometo alguma coisa! Sabe porquê? Porque eu estou aqui para 
credibilizar a política e os políticos! É isso que nós temos que fazer! --------------------------------
------ E não devemos vir aqui, constantemente, com acusações mútuas quase sempre 
desvirtuadas e enviesadas aos nossos interesses, porque as pessoas que estão na plateia, 
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as pessoas que estão no Águeda TV e as pessoas que estão na rua, contrariamente ao que 
nós, os iluminados políticos possamos pensar, não são burros, não se deixam iludir, esse 
tempo já acabou! E, felizmente que no nosso país e também com a ajuda do município 
houve um grande investimento na educação, para que não sejamos assim tão tapados e 
acreditemos em tudo o que meia dúzia de iluminados têm a mania de vir para aqui e para 
outros sítios dizer e que nunca vão ao encontro da realidade e das necessidades das 
populações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Quero-vos dizer a todos que esta é a minha última assembleia municipal; Foi para mim 
uma honra estar aqui com vocês todos, sendo que mesmo discutindo convosco sempre fui 
vosso amigo. Para mim, muito mais importante que a política é a nossa amizade! E que 
sempre aqui vim com elevação, discutir política, discutir ideias, nunca discuti pessoas e isso 
honra-me a mim e honra-me o ter estado convosco. Muito obrigado a todos!” --------------------
------ Alberto José Fernandes Marques – PSD: ----------------------------------------------------------
-------“Ao fim de oito anos é a primeira vez que uso esta figura e vou usá-la respeitando o 
tempo e utilizando-o escrupulosamente para esse efeito. Nunca concordei com a utilização 
desta figura do regimento para fazer intervenções encapotadas. É um reparo que faço a nós 
todos Relativamente ao assunto em questão que um Sr. Paulo Seara falou há pouco, sobre 
o tal programa de televisão, que é um assunto de pouca importância mas que quero que 
fique esclarecido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Eu falei nesse assunto no contexto do que estava a explicar que, no meu entender, na 
minha opinião, o Sr. Presidente da Câmara e a Câmara têm estado a afastar-se da Festa do 
Leitão, e apesar disso e em determinados momentos, também tem vontade ou interesse de 
se associar a ela; e esclarecer porque eu penso que faz muita diferença, isto pode parecer 
irrelevante mas faz muita diferença. As coisas passaram-se assim: eu fui dirigente da 
associação durante seis anos, quatro anos como presidente, tive muito a ver com aquela 
festa, convidaram-me para lá ir falar, durante 1,5 / 2 minutos, é irrelevante, até com algum 
transtorno porque eu estava com a família, não estava cá nesse dia, mas convidaram-me e 
fui lá e falei; outra coisa é, uma produção de um programa de televisão fazer questão de que 
os autarcas não falassem por opção deles, não tem nada a ver connosco, muito menos 
comigo, e haver insistência por parte desta câmara, não posso dizer que fosse o Dr. Gil 
Nadais mas foi do seu gabinete, desta câmara, insistência repetida para que o Sr. 
Presidente fosse lá falar. Fosse qual fosse a ideia, isso aconteceu e foi isso que eu disse. 
Quando compararam essa situação com a minha eu senti-me de facto ofendido na minha 
honra. É só esse o esclarecimento!”--------------------------------------------------------------------------- 
------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a palavra 
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Dr. Gil Nadais Resende da 
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Fonseca, que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários para responder 
aos intervenientes, conforme se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------
------ “Uma primeira palavra para aqueles que partilharam esta Assembleia comigo e 
connosco, ao longo destes quatro anos e que partilharam também o mandato. 
Concordámos, discordámos, mas acho que construímos um concelho melhor. Não é um 
concelho de que todos comunguem das mesmas ideias, mas no final, alguém tem que 
decidir. Isto não é uma “república das bananas, é uma Democracia e a Democracia, tem 
regras, e as regras têm de se fazer sentir e têm de evoluir. ---------------------------------------------
------ Uma palavra em especial aos senhores presidentes de junta, porque foi muito 
proveitoso trabalhar com alguns. Posso dizê-lo que aprendi muito e acho que se pode fazer 
muito mais e melhor, ainda! Aqueles que quiseram verdadeiramente trabalhar e que 
quiseram fazer parcerias para o desenvolvimento do concelho; outros não quiseram estar 
assim: quiseram fazer oposição, quiseram estar no seu lugar e dizer que a câmara e o seu 
presidente não os apoiavam. Cada um faz as suas opções! Não podemos obrigar as 
pessoas a fazer as opções que consideramos mais corretas! E, por isso, a todos aqueles 
que deram o seu melhor pelo concelho e pela sua freguesia, o meu muito obrigado, por 
terem ajudado a fazer um mandato melhor; -----------------------------------------------------------------
------ A todos aqueles que já optaram, por deixar, deixo aqui um abraço fraterno e votos de 
uma boa vida, com tudo aquilo que desejam para vocês. Aquilo que vos desejo é que recaia 
em mim, em dobro, aquilo que eu desejo para cada um de Vós! Muito obrigado pela 
colaboração que prestaram! ------------------------------------------------------------------------------------ 
------ Sr. Presidente da Junta da Trofa: as pavimentações, nós começámos a tratar delas, 
depois do orçamento aprovado, depois do início deste ano! Algumas estão a concurso, 
outras já estão realizadas e muitas vão acontecer depois do ato eleitoral. Não lhe posso 
dizer quanto é que será essa que o senhor me referiu, mas vai continuar a haver muita 
pavimentação nas estradas de Águeda, porque temos muito saneamento. E saneamento, no 
caso concreto, sei que não é do saneamento, mas o saneamento obriga-nos a ir atrás, fazer 
muito tapete, muito quilómetro. São cerca de 100 km de saneamento que está a ser feito e 
portanto, não estamos a dizer a totalidade pois não se justifica, muitos desses e outras ruas, 
que não se vá, a médio prazo, intervir. -----------------------------------------------------------------------
------ O Sr. Alberto Marques falou da falta de consideração pelo membro do Governo. Não 
considero que tenha havido qualquer falta de consideração pelo membro do Governo! Aquilo 
que eu acho, é que o atual Governo tem aquilo que se chama em psicologia uma double-
line: diz umas coisas e faz outras! Escreve em Decretos-Lei, etc. que os autarcas são os 
melhores, que temos que contar com a colaboração deles, que são imprescindíveis para a 
construção do país e, depois, não lhes liga rigorosamente nada! -------------------------------------
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------ Aquilo que se passa a respeito e era com o ministro que estava aqui, que chamei a 
atenção, e chamei-lhe a atenção inclusivamente porque ele estava a entrar e eram erros 
que vinham do passado e que eu estava a tentar ajudar a evitá-los. Com a EGF – Empresa 
Geral de Fomento e ERSUC, que é outro problema que está aí e será no próximo mandato, 
logo no início do mandato, porque pensamos que as coisas estão neste momento mais ou 
menos suspensas, que irá ser um problema para todos nós. Porquê? Porque durante muito 
tempo, as autarquias fizeram contratos com o Estado, de parceria, em que entendiam que 
estavam de igual para igual. Agora o Governo não atua assim! O Governo decide e 
menoriza as autarquias. O que é que se está a preparar? A EGF – Empresa Geral de 
Fomento e ERSUC, para vender o capital da EGF, da Holding e vendendo o capital da 
Holding pensa o Governo, desculpem-me a expressão, não tem que “passar cartuxo” a 
ninguém! Vende, privatiza e, venda a quem vender, os municípios têm de aceitar. Estamos 
contra! Absolutamente contra! ----------------------------------------------------------------------------------
------ Pensamos que a estratégia tem um ponto que é falho. O que é que eles pretendem? 
Anular as concessões todas e fazer novas concessões a cinquentas anos e durante 
cinquenta anos ficamos amarrados a essa concessão. Isto foi o que foi transmitido na 
reunião que tivemos com a Sra. ex-ministra do Ambiente. E, a opção que temos é a opção 
de vender! Não há opção de compra, só se formos comprar o capital total da EGF e os 
municípios não têm dinheiro para isso. Comprar a sua participação ou uma participação 
igual ao seu capital, muitos dos municípios estão disponíveis para isso, mas comprar o 
capital da EGF todo e a EGF controla 60% do tratamento de resíduos em Portugal, é isto 
que está em causa. Eu não sou nada contra as privatizações! Aquilo que eu sou contra, é 
termos mais PPP´s, foi o Governo socialista que fez muitas, mas devíamos ter aprendido 
com os erros! Porque nós não podemos ir para um negócio em que vamos pagar sempre 
mais, porque, quando for feito o negócio, é-lhe garantido X toneladas de resíduos. Se não 
entregarmos essas toneladas, sobe o preço da tonelada para obterem a mesma 
rentabilidade! Não! Não concordo com isto! Acho que não pode acontecer! -----------------------
------ Reparem: estes contratos, já estão feitos, são os contratos que já estão feitos neste 
momento com a ERSUC e com a EGF! ----------------------------------------------------------------------
------ A Câmara de Águeda recebeu uma carta da ERSUC a dizer que dada a boa situação 
da empresa prescindia das toneladas a menos que não foram entregues e que estavam 
garantidas por contrato, porque senão teríamos de pagar não sei quantos milhares de euros! 
Portanto, aquilo para que eu quis chamar a atenção, foi para isto! -----------------------------------
------ Por outro lado, foi para a falta de diálogo que tem este Governo com os seus autarcas! 
É inconcebível! É inconcebível que o Sr. Chefe de Gabinete não atenda o Sr. Presidente de 
Câmara! Eu não estou a falar do ministro! Mas eu, não consigo falar com o Chefe de 
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Gabinete do Ministro da Saúde! E, vão desculpar, mas o assunto do Hospital é para mim 
demasiado importante para um funcionário qualquer barrar o acesso, seja aquém for! E por 
isso faço tudo! Interpelei aqui o Sr. Primeiro-ministro para levar a mensagem! Acho que não 
fui mal-educado e, como disse, fiz um número. É verdade! Assumo-o! Fui a Oliveira do 
Bairro falar com o Sr. Primeiro-ministro! Mas há uma grande diferença! O anterior Primeiro-
ministro tinha muitos defeitos, estamos todos de acordo, mas há uma coisa: não precisava 
de ter feito uma coisa parecida com esta, com o anterior Primeiro-ministro, eu, passado 
pouco tempo, tinha o Ministro e o Chefe de Gabinete a falarem comigo. ---------------------------
------ Neste momento, entreguei a carta na quinta-feira e ainda não tenho qualquer resposta, 
mas aquilo que vamos avançar, para falar mais sobre o Hospital, aquilo que se passa é que 
eu tive oportunidade de trocar umas palavras com o Sr. Primeiro-ministro, foi 
simpatiquíssimo! Não conhecia o assunto, mas que disse-me taxativamente que os 
Hospitais já foram das Misericórdias e muito provavelmente voltariam a passar novamente 
para as mesmas! Ele foi claro nisso! --------------------------------------------------------------------------
------ Aquilo que eu disse ao Sr. Primeiro-ministro foi que se é essa a estratégia do governo, 
então que nos diga e vamos dialogar! Não nos esvaziem o Hospital, não nos tirem daqui as 
competências, não tirem uma patologia clínica que é lucrativa, não esvaziem o Hospital de 
todas as especialidades, e depois digam: - Toma lá! A Santa Casa está de boa fé e eu 
acredito, não tem escolha! ---------------------------------------------------------------------------------------
------ Quem utiliza as instalações diz: - Meus senhores, o que está aqui é vosso! Não 
queremos! Ai não querem?! O problema é vosso! É praticamente assim! --------------------------
------ Neste momento as competências do Hospital são diminutas! E, não tenho da parte do 
Conselho de Administração o que vai ser o Centro Hospitalar de Aveiro e ninguém tem isso! 
Estão aqui pessoas que ouviram que o presidente da ARS dizer que era necessário esse 
documento. Sem as linhas orientadoras do Centro Hospitalar! Não existem! ----------------------
------ Por isso, em termos de Hospital, meus senhores, farei tido o que estiver ao meu 
alcance para obter respostas. Eu quero respostas de pessoas que me digam que vai ser 
assim e assim, ou então permitam-me, enquanto presidente da câmara, negociar alguma 
coisa! Mas não existem respostas válidas. O conselho de administração, os senhores 
sabem, assistiram a algumas conversas que foram todas “furadas” passado pouco tempo! --
------ Nós temos de ter linhas concretas de orientação de alguém que respeite e assuma 
compromissos! Mas negam que o Plano Estratégico esteja em funções, porque aquilo que 
diz lá, ainda hoje anda uma grande discussão, com Estarreja, que a cirurgia de ambulatório, 
vai funcionar dois dias em Estarreja e três dias em Águeda. No Plano Estratégico está que é 
em Águeda! O que eu queria é que alguém assumisse e perante nós dissesse: Meus 
senhores, o Hospital de Águeda vai ser isto, isto e isto! Alguém com credibilidade! Alguém 
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que tenha responsabilidades a nível do Governo! Doutra forma, nós andamos a ser 
enganados permanentemente. ----------------------------------------------------------------------------------
------ Quanto à AdRA, foi aqui uma outra questão abordada por vários intervenientes. ---------
------ O acordo foi feito e previa uma harmonização de taxas a nível dos outros municípios. --
------ A água que estamos a pagar neste momento é ao preço que Albergaria pagava no 
momento em que foi feito o acordo, mais a taxa de inflação. Harmonizámos, estamos a 
harmonizar todos os preços por Albergaria. E, nos primeiros cinco anos, era isto que estava 
previsto. Ao fim dos primeiros cinco anos, é renegociado o Plano de Negócios e são 
encontrados os novos preços da água. Aquilo que se passou foi que havia associado um 
plano de investimentos e no momento em que foi constituída a AdRA, a Câmara não tinha 
disponibilidades, não tinha capacidade para ombrear e fazer os 56 milhões de euros de 
investimentos, que era necessário fazer. Portanto, consideramos que foi uma boa opção que 
tomámos no momento. O que se passou, foi que a 1ª fase teve os investimentos aprovados 
pelo POVT, aprovados pelo BEI e esteve ano e meio para obter autorização governamental 
para poderem avançar. Os investimentos, o atraso que temos hoje no saneamento deve-se 
a um atraso do Governo que não libertou a autorização para serem feitas as obras que 
estavam contratualizadas connosco. Devíamos estar neste momento com a 2ª fase de 
investimentos no terreno. Aquilo que fez a Câmara de Águeda foi propor à AdRA que 
avançasse, no nosso concelho, com a 2ª fase de investimentos e a Câmara suportaria a 
componente nacional, que eles dizem que não têm para suportar porque a 1ª fase ficou 
abaixo dos valores que estavam contratualizados com a POVT e mantemos essa oferta. É 
isso que queremos. Queremos avançar o mais rapidamente possível com a conclusão do 
abastecimento de água e do saneamento em todo o concelho porque isto permite-nos 
estruturar o concelho de outra forma. A partir do momento em que tenhamos água e 
saneamento em todos os locais que deve ter, nós temos de avançar com as pavimentações 
e não avançar com isso durante dez anos porque não temos problemas, a esse nível. 
Porque, se avançamos com pavimentações em locais que vamos meter água e 
saneamento, estamos a atirar dinheiro fora e isto na realidade não faz sentido. ------------------
------ Agora, isso ficará para o próximo mandato, irá haver uma renegociação do contrato, 
obviamente. Eu pessoalmente não acho que seja bom negócio, vamos ter oportunidade de 
voltar a falar nisso, voltar para a Câmara de Águeda. Porquê? Porque nós não temos 
escala. Nós temos poucos consumidores para o conjunto de serviços que é necessário 
fazer. Vejam que há um centro operacional que serve a três ou quatro concelhos. Os 
recursos são repartidos por mais consumidores. E atenção! É que a água e o saneamento, 
não pode ser financiado pela autarquia. Tem de ser autossuficiente. Por isso, o modelo que 
eu defendo e cada vez mais, é o modelo da intermunicipalidade. Nós temos de equacionar 
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estas coisas e cada vez mais, na minha perspetiva, daquilo que é público, até que ponto e 
como é que o metemos nas mãos dos privados. Eu não tenho nada contra os privados mas 
também acho que há boa gestão no público e há boa gestão no privado e má gestão no 
público e má gestão no privado. Se forem bem definidos os objetivos e depois 
acompanhados e exigidos, podemos ter bons objetivos, boa rentabilidade, bom serviço e 
aqui a rentabilidade é um bom serviço e um preço baixo. E, escusamos de pagar para 
alguns “tubarões” daí, largos milhões de euros numa coisa que é essencial e que todos 
precisamos. Por isso, haverá um momento, penso que lá mais para o final do próximo ano, 
onde isso terá que ser muito bem discutido. Também penso que nós, nas autarquias, às 
vezes pensamos que estamos a poupar e às vezes estamos a perder. Porque nós devemos 
estar a poupar boas equipas de acessória porque são negócios extremamente complexos e 
eles do outro lado, têm tudo e mais alguma coisa e muitas vezes nós vamos para lá, com o 
melhor que nós temos e que às vezes não é suficiente. Por isso, acho que não vale a pena 
estarmos aqui a fazer grande campanha sobre a água; foi uma opção tomada num momento 
certo, com os custos políticos que isso tem para o concelho porque nós não tínhamos 
capacidade, no momento, de avançar com 56 milhões de euros, para os investimentos que 
eram necessários para o saneamento. Não, na altura, não haveria essa capacidade! Haverá 
um momento para renegociar isto tudo que é, penso eu, durante o próximo ano. ----------------
------ Quanto à Festa do Leitão, aquilo que eu disse é que precisamos maior transparência e 
um novo modelo organizativo. Estamos no fim de um ciclo! Há que assumi-lo! Não temos 
problemas nenhuns em assumir isso, porque sempre o entendemos que aquele 
acontecimento tinha muitas potencialidades. A Câmara de Águeda fez um esforço enorme, 
no sentido de sustentabilidade e aquilo que encontrou foi o contrário. Alterou o modelo, 
procurou um novo modelo e não se encontra satisfeita com ele, portanto, há que mudar! Se 
o modelo não traz vantagens para Águeda, não vamos continuar a persistir nele; temos de 
procurar novas soluções! Nós não ficamos amarrados a coisas que decidimos uma vez. Nós 
avaliamos as nossas posições e as nossas decisões. ----------------------------------------------------
------ O Prof. Tondela falou no Pavilhão Desportivo de Valongo, que a Câmara Municipal 
apoiou bastante. No conjunto foi apoiado mais de um milhão de euros, até ao momento em 
que olhámos verdadeiramente para o projeto. E, o pavilhão para ser acabado, da forma 
como está no projeto, exigia mais de dois milhões de euros. Ora, aquilo que dissemos é que 
não era suportável à Câmara o ritmo e o disponibilizar de dinheiro para o concluir. Foi dito 
isto ao Sr. Presidente da Junta. Se nos trouxesse um plano que pudesse ser acabado, tudo 
bem; doutra forma, não, porque nós entendíamos que não era acabável como estava; 
conforme está desenhado, os lugares que tem, o custo que vai ter e depois os custos de 
manutenção, porque o pavilhão foi feito noutra lógica, desenhado noutra lógica. Não vamos 
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aqui discutir se na altura foi mal desenhado. Noutra altura até era capaz de estar bem mas 
os tempos mudaram e as lógicas neste momento são diferentes. E, dois milhões para 
acabar aquela obra nós entendemos que não e ainda estava-mos longe de o acabar. Nós 
não trabalhamos assim! As coisas têm objetivos, têm datas para começar e tentamos que 
tenham datas para terminar mas é cada vez mais difícil cumprir essas datas porque temos 
tido problemas com os empreiteiros. --------------------------------------------------------------------------
------ Relativamente à ponte histórica do Vouga,  houve um organismo do Estado que nos 
disse que aquilo era um achado, que era valiosa. Nós dissemos, tudo bem! Então se é 
valiosa vamos arranjar um programa, algo para darem dinheiro e a câmara também dar. Ou 
então, se é assim tão valioso, a Câmara cede-vos o equipamento e vocês recuperam-no. 
Mas, só do erário da Câmara, que é necessário para recuperar aquela ponte, acho que é 
demasiado elevado. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Acerca das obras na C+S de Valongo, aqui, aproveito para falar das três C+S´s, 
porque temos mais três C+S´s em obras. E queria aqui dar uma palavra ao empreiteiro, 
porque é o mesmo empreiteiro, nas três, aos funcionários e professores, das três escolas 
mas sobretudo aos funcionários que, a esta hora, muitos deles estão lá agora, a trabalhar. --
------ Houve que tomar opções num determinado momento com os senhores diretores das 
escolas e com o empreiteiro. Foi dito pelo empreiteiro que disse que era possível termos as 
obras prontas agora no início do ano letivo, vão estar de forma a que possam funcionar. Não 
vão estar acabadas. Assumimos que não estão acabadas mas estão de forma a que possa 
haver aulas nas escolas, não têm os arranjos exteriores feitos; têm um problema ou outro 
que vão ser colmatados, mas, efetivamente, entendeu-se que era melhor para a escola e 
para os alunos começar as aulas já nas salas do que estar nos pavilhões e daqui a quinze 
dias uma semana, estarmos a pedir para mudarem para as instalações definitivas. -------------
------ No que respeita à escola de Fermentelos já funciona e a de Barrô está pronta, portanto 
irá funcionar, os arranjos exteriores das escolas estão feitos, não estão feitos os arranjos 
exteriores da parte de fora mas estão adjudicados, penso eu que será uma questão de dias 
e funcionarão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Também a escola de Macinhata já está, e espero que continue, em bom ritmo! -----------
------ Quanto ao Sr. Farias, tive várias reuniões com as juntas de freguesia, pelo menos uma 
reunião ou duas e ele nunca compareceu. Por mim, o presidente de junta, 
independentemente de quem é, é o Sr. Presidente de Junta e o cargo institucional, se 
houver alguma situação, eu não tenho rigorosamente nada contra, mas se não fala, se não 
aparece, por mim não vejo que continuemos a tratar dos assuntos, da forma que temos 
tratado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Quanto à estátua do Dr. António Breda, efetivamente tem falta de luz, já foi detetado 
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isso. A obra ainda não está acabada; falta colocar as letras todas e pôr luz, mas há vários 
locais em que terá que ser reforçada a iluminação porque na realidade não está concluído; 
não está com o nível que nós queríamos. -------------------------------------------------------------------
------ Respondendo às questões colocadas pelo senhor Eng. Hilário Santos, uma coisa que 
nós sempre tivemos foi rumo! Sempre, por mais que isso custe às pessoas! E, o facto de 
termos rumo, é o que levanta tantos antagonismos. Porque se nós não tivéssemos rumo, 
andaríamos ao sabor de todos. Talvez fosse mais cómodo, mas eu acho que não era tão útil 
para a cidade e para o concelho! O senhor levantou a questão do livro: eu desafio-o a 
encontrar uma fotografia minha nesse livro, porque isso é que era apologia do presidente da 
Câmara. Tem quase duzentas páginas. Tem o meu nome nalgumas coisas. Os textos foram 
meus, fui eu que os escrevi, as fotografias, algumas, são minhas, outras são da câmara e 
outras são de autores que estão aí designados, porque, “o seu a seu dono” é bilingue e 
destina-se a ser uma oferta institucional da Câmara porque, penso eu, representa bem 
aquilo que de melhor temos no concelho. Pedimos desculpa por não termos abrangido tudo, 
há com certeza algumas falhas que já detetámos, mas só não erra quem não faz. --------------
------ Não consigo vislumbrar as ideias do PSD para o concelho, porque o Parque 
Empresarial que está feito, não serve para nada; o Parque Empresarial não tem o auto de 
medição definitivo, feito. Meus senhores: ainda nem sequer encerrámos as contas. O auto 
de medição das contas faz-se e isso ocorre três meses após a finalização dos trabalhos; só 
passados três meses nós temos condições para fechar, portanto, ainda não temos essa 
situação completa. E, posso-lhe dizer mais: tanto quanto eu sei, aquele parque empresarial 
ficou um pouco abaixo do valor adjudicado. Também uma palavra, aqui, aos técnicos da 
câmara que acompanham as obras porque o fazem com rigor e com dedicação, mas o 
Parque Empresarial permite uma coisa que até agora não foi possível a Águeda que é ir 
para a luta para captar investimentos, nacionais ou internacionais. Tudo o que houve em 
Águeda foi fruto das pessoas de Águeda e como já foi dito aqui hoje, exportámos 
empresários e um dos meus objetivos, quando tomámos posse foi passarmos de 
exportadores de empresários para importadores de empresários! O Parque Empresarial 
permite-nos neste momento ir à procura de investimentos para Águeda. Certo? Eu, mais do 
que ninguém, tenho pena que o Lidl, não tenha começado, mas não vi o Lidl abandonar o 
projeto e ir para outra qualquer localização. Continuam firmes aqui! Acharam que não era 
para começar o investimento até ao momento. Não sei se vão começar ou não no próximo 
ano! Não sei! Não tenho essa informação! Quem decide é a Alemanha! ----------------------------
------ Mas, há uma coisa que a Câmara de Águeda passou a ter: é capacidade para dizer ao 
empresário: - Pode vir para Águeda, está aqui um terreno, vamos cá negociar! E, é isto que 
a Câmara de Águeda passou a ter! Tem ferramentas para ser competitiva! Coisa que não 
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tinha no passado! ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------ É curioso dizer que temos menos dívida porque tivemos mais impostos! Mas será que 
de todos os municípios do país só o nosso é que teve mais impostos? Caíram aqui todos os 
impostos e foi uma chuva de dinheiro? E se eu vos disser que de há três anos para dois 
anos atrás, o IMI em Águeda foi menor! E se eu vos disser isto? E se eu vos disser que este 
ano, em princípio não vamos ter subida de IMI porque se tivéssemos também passava para 
o Governo e por isso, aquilo que nós fizemos foi passar a receita que o Governo queria levar 
para um bolo central passá-lo para os munícipes e descemos o IMI em 25%. --------------------
------ Obviamente que outros tinham pedido e quem está na oposição pede sempre; o PS 
quando estava na oposição pedia todos os anos. Agora voltou ao contrário, eu não tenho 
problemas nenhuns em reconhecer isso, mas o problema disto, quando estamos aqui, a 
gerir a autarquia temos de a gerir com cuidado e aquilo que fizemos foi descer quando havia 
capacidade para isso e pudemos distribuir pelos cidadãos de Águeda, uma quantia bastante 
significativa que são 25% daquilo que pagam. É fácil fazer as contas: se tivéssemos mantido 
as taxas anteriores, quanto é que teria pago cada um de nós. -----------------------------------------
------ Mas, o Senhor Eng. Hilário referiu aqui algumas grandes medidas que foram tomadas 
pela Câmara que eu presido, por mor de mim próprio: ---------------------------------------------------
------ A 1ª grande medida, as pistas cicláveis; mas estas já não foram as primeiras; antes 
destas houve muitas; ----------------------------------------------------------------------------------------------
------ A desburocratização: o sermos um município que ainda hoje continuamos a ser 
convidado para o simplex; esse foi um dos primeiros trabalhos; ---------------------------------------
------ Mas também foi a limpeza da Pateira; esses foram grandes trabalhos! ----------------------
------ Mas também foi a adesão ao Pacto de Autarcas e sermos uma referência a nível 
internacional; os senhores vão ao site do Pacto de Autarcas e vejam lá, quantas autarquias 
têm um vídeo feito, não foi a câmara que fez e colocou lá; foram eles que vieram a Águeda 
e filmaram para por no site deles. Quantas autarquias lá estão com esse destaque. Quantas 
autarquias são que trabalham mais e melhor a sustentabilidade; Agenda21 Local: somos 
também uma referência internacional. No ECO21, segunda-feira estaremos entre os três 
melhores municípios deste país, na área da sustentabilidade. -----------------------------------------
------ Este é o trabalho! E este trabalho não é só aqui, interno; é com os cidadãos e é com as 
escolas que temos feito estes trabalhos. ---------------------------------------------------------------------
------ Outra das minhas promessas foi dragagem da Pateira. Ainda na semana passada foi 
abordada na CIRA e nos foi dito que, talvez no próximo quadro comunitário de apoio, ocorra. 
Porquê? – Para além do atraso todo nos projetos vai entrar agora em discussão pública, que 
demorará cerca de um ano, a senhora ministra decidiu que o dinheiro era só para aplicar 
nas praias. Tudo o que era interior era para cortar e portanto, esse projeto, mesmo que 
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tivesse tudo pronto, não era para avançar, esperamos que no próximo quadro de apoio 
avance, porque o município de Águeda tem perto de 700 mil euros no Polis e ainda não viu 
nada! Porque nós cumprimos as nossas prestações! Aliás, às contas que aí estão, temos 
que acrescentar 700 mil euros que temos no Polis e que estão lá parados porque nós 
queríamos que em Fermentelos, o parque H2Água já estivesse feito; queríamos que o 
Parque de Espinhel já tivesse melhorado; e, obviamente, também queríamos que a pista 
ciclável para Óis da Ribeira, já estivesse feita. A nossa parte está lá e penso que ainda 
sobra. Fomos impedidos de fazer, por outros. --------------------------------------------------------------
------ Penso que respondi, mais ou menos, a todas as questões. Sobre a questão da 
suspensão e sobre a utilização que é feita pelo site, aquilo que me disseram, e da utilização 
feita do site da Águeda TV, é que, aquilo que está feito são links ao Agueda TV e, portanto, 
qualquer pessoa que tenha um site, pode fazer a mesma coisa: faz um link, lá! A câmara 
municipal tem o Águeda TV que faz o trabalho que tem a fazer, e que é livre de consulta e 
de utilização. Agora, os senhores não podem dizer que nós utilizamos. Está disponível ao 
público. Aquilo que fazemos é um link para lá. Quem quiser pode utilizar. -------------------------
------ Sobre a suspensão de mandato: eu às vezes gosto de ser inovador, outras vezes gosto 
de seguir outros. O senhor diz-me uma câmara do PSD, onde os seus membros suspendem 
o mandato, fazem aquilo que nos recomendou e estamos na disposição de encarar isso a 
partir desse momento, antes, eu acho que não devo encarar a sua proposta, como uma 
proposta séria!”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: --------------------------------------------------------
------ “Serei rápido, Sr. Presidente! A primeira resposta vai já para o Sr. Presidente da 
Câmara em relação á questão que ele me falou, da suspensão de mandato. Eu expliquei-lhe 
que não era possível pedir a suspensão de mandato, mas que a maior parte dos presidentes 
de câmara que eu conheço, em período pré-eleitoral e eleitoral suspendem as suas funções 
públicas quando são recandidatos. Não se apresentam publicamente nem marcam 
inaugurações para as vésperas nem para as antevésperas. Isto manda a ética e é o que 
costumam fazer. Como lhe disse e muito bem, fiz a mesma pergunta à Dr.ª Paula Cardoso, 
porque entendo que deve ser esse o nosso compromisso com a ética. -----------------------------
------ Segunda situação, muito rápido! Como já lhe disse, em Águeda há o “águia” que é o 
senhor; o resto é tudo “patos”, ninguém vê coisa nenhuma! --------------------------------------------
------ Pois aqui não está nenhuma fotografia sua, pois neste livro, não está nenhuma 
fotografia do Sr. Presidente, mas abrimos a primeira página e começamos: “Acreditamos 
que trilhamos o caminho certo” simples! Não tem nenhuma ligação com “no caminho certo!” 
são os “patos que estão aqui todos é o “águia” que está aí, Sr. Presidente! Que é o único 
que vê as coisas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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------ Terceira situação, Sr. Presidente, não me leve a mal por esta forma de falar, mas o 
senhor, mais uma vez, tem que corrigir os seus dados, porque, provavelmente, lhe terão ou 
dado mal as contas na câmara ou então tem que trocar os documentos de prestação de 
contas que tem no site da câmara. Sei que a internet nos dias que nós temos Assembleia 
nunca funciona bem; somos de topo na modernidade, na tecnologia município exemplo, mas 
a internet nunca funciona para nós, que estamos daquele lado. Mas vá lá, de vez em 
quando há. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Nos seus dados tem que, em 2010, o IMI recebido nesta autarquia foi: 4,440 milhões; 
que em 2011 foi 4 milhões e 400 e tal mil e que em 2012 foi de 4,570 milhões; é tão simples 
quanto isto! O ano que mais recebeu foi no ano passado, em 2012. Mas o que é que importa 
se cresceu ou decresceu 50 mil euros? O que importa é que nós em 2005 arrecadávamos 
nesta autarquia 2,5 milhões de euros de impostos de IMI que era quanto nós todos 
pagávamos e nos últimos três anos pagamos na ordem 4,5 milhões de euros cada um. -------
------ Sr. Paulo Seara: o que eu falei das contas foi nos últimos dois anos; não foi nos últimos 
oito anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Para acabar, sobre as contas da AdRA, o Sr. Presidente disse e muito bem, que o 
investimento era cerca de 50 milhões de euros o que trinta milhões de euros neste momento 
são obras quer dizer 20 milhões de euros depois para a manutenção. Quer dizer que 30 
milhões de euros a manutenção, não está previsto haver nenhum apoio em termos de 
QREN; não é possível haver. Estamos a falar de 50 milhões de euros em cinquenta anos; 
quer dizer que 30 milhões de euros de investimento, a taxas de 85%, 15% da nossa 
componente são, que eu saiba, se eu fizer bem as contas penso que dá mais ou menos 4,5 
milhões de euros que a câmara tem que pagar. Quer dizer que a câmara, que não fez 
nenhum investimento em saneamento, nem a água, não está ainda a receber nada por 
esses investimentos, ainda não estão a rentabilizar rigorosamente nada, em 2006, nas suas 
contas, que foi o ano em que a câmara mais recebeu, de receitas eram 2,4 milhões e no ano 
passado são na ordem dos 4,4 milhões de euros. Só em dois anos arrecadámos mais 4 
milhões de euros de receita da água e do saneamento. Em dois anos! Em três anos, 
pagávamos o investimento da câmara. Sabe? Pegando em 4 milhões de euros, se 
extrapolarmos a cinquenta anos e se considerarmos que os outros 35% que falta de 
saneamento vão pagar zero, são 200 milhões de euros para 50 milhões de euros que a 
gente vai investir, mas destes cinquenta não investimos só cinquenta: investimos vinte em 
manutenção e 4,5 milhões porque 85% é financiado. Basta fazer contas! O problema que o 
senhor tem é este: é que o senhor tem que convencer os seus pares na CIRA, se for o 
senhor, espero que não seja, espero que seja a Dr.ª Paula Cardoso, e que são muitos do 
meu partido, contra este negócio! Porque este negócio lesou os municípios que não tinham 
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saneamento e água e beneficiou aqueles que já tinham. Foi enganado nesta negociação, 
como já lhe dissemos. E aprovámos-lhe isto na altura, nós abstivemo-nos porque não havia 
alternativas. Votar contra era a mesma coisa que dizer que íamos ter saneamento muito 
mais tarde. Porque o senhor seguiu um único caminho; era o seu único caminho certo, mas, 
como na altura já lhe dizíamos, estávamos sem rumo.” --------------------------------------------------
------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a palavra 
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Dr. Gil Nadais Resende da 
Fonseca, que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessário, conforme se 
transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------ “A respeito da AdRA, eu pensei que tinha ficado bem clara essa opção que tinha de ser 
tomada nesse momento. E, na CIRA, somos onze. Anadia não entrou nesta situação. Sete 
municípios são do PSD. Eu só quero por os números. Sete do PSD e três do PS. É muito? --
------ Quem é que tem de convencer quem e quem é que precisa de mais convencimento? 
Aquilo que se passa é que alguns municípios, do PSD, optaram e queriam fazer este 
negócio também, à força também! Nós fazíamo-lo por necessidade! Porque face aos dados 
que existiam no momento, era, na nossa perspetiva, a única saída porque nós estávamos a 
trabalhar num estado, em quem confiávamos e a nossa alternativa era ir buscar um privado 
qualquer e ficar só Águeda e um privado que os exemplos que haviam, não eram nada 
recomendáveis. Porque não havia aqui terceira hipótese. Na altura, não se punha a 
possibilidade de Águeda ficar sozinho! -----------------------------------------------------------------------
------ Voltando ao IMI, aquilo que aconteceu foi que houve mais casas que foram 
reavaliadas. Neste momento, pagamos menos IMI; 25% menos porque a taxa desceu de 0,4 
para 0,3. Aquilo que foi reavaliado e eu conheço casos de reavaliações que estão a pagar 
menos do que pagavam anteriormente, porque sempre tivemos a taxa de 0,8 para aqueles 
que não eram avaliados e a taxa de 0,8 era mais elevada e houve pessoas que desceram aí 
também e temos neste momento um sistema que é mais justo. ---------------------------------------
------ O que se passa em termos de gestão é que começámos a controlar muito mais a 
gestão da Câmara. Descemos o número de funcionários. Recebemos 140 funcionários da 
Educação e, neste momento, estamos praticamente com o mesmo número que tínhamos 
antes de os receber e temos melhor programação de trabalhos. Acho que somos muito mais 
eficazes neste momento e temos redução de custos enormes, em muitas áreas. Aí é que 
está a diferença! Os senhores podem dizer o que quiserem, mas em termos de gestão, não 
arranjem álibis, porque os números são claros! Estão aí na vossa informação. Vejam qual é 
a situação da Câmara de Águeda: Empréstimo de médio e longo prazo cerca de 7,7 milhões 
de euros que devemos, temos disponibilidade de 12 milhões, vejam o que está e façam as 
contas;” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------- 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; ---------------------------------------------------------------------------------------
------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Águeda passou à 
apreciação da informação escrita do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Águeda. Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 
Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: -------------------------------
------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD: ------------------------------------------------------------
------ “Primeiro, gostava que viesse na parte escrita a inauguração do Vale Grande daquele 
famoso saneamento que foi feito para a Borralha e não foi feito para Aguada. A rua servia as 
duas freguesias. Uma coisa antidemocrática. Durante oito anos andei a falar sobre isso e 
nunca consegui que metessem isso em ordem; ------------------------------------------------------------
------ Outra das coisas que sempre aqui falei, e hoje ninguém me pode tirar a razão, era do 
Parque Empresarial do Casarão. Eu disse que o Sr. Presidente ia acabar, ainda não acabou 
mas está para breve, sem meter um emprego no Parque Empresarial do Casarão. Seria eu 
adivinho?! Penso que não. Era o Lidl, era o não sei quê... eu sempre disse: Zero! Em 
detrimento de outros investimentos que se deviam ter feito, como por exemplo a negociação 
com a Direção de Estradas, da N1 e reconverte-la, que eles se calhar o fariam se ele tivesse 
tido a capacidade de negociar. Ainda na semana passada tive uma reunião na Direção de 
Estradas e foi-me espelhado lá isso, que não houve bom senso para negociar para a 
estrada passar a camarária e reconverte-la e, se calhar, ajudar aquelas empresas, pois há 
por lá muitas e muitas fechadas, para que venham cá novos empresários e a N1 vai até à 
Mourisca. Aconteceu que os empresários que lá estão, os poucos que estão a funcionar e a 
pagar impostos, tiveram que pagar as taxas à Direção de Estradas ainda na época em que 
nós estamos. Isto é que são números e isto é que é a realidade. -------------------------------------
------ Essa questão de Democracia e não Democracia, eu estava na junta e aquela atitude foi 
completamente antidemocrática com a população de Aguada. Espero que quem ganhe as 
eleições, reponha de imediato essa questão, porque é para o bem, da Democracia. Pagar 
impostos como se paga atualmente, na mesma rua uns terem saneamento e outros não 
terem, é completamente injusto. --------------------------------------------------------------------------------
------ Outro dos assuntos era o Agitágueda. No Agitágueda gostei de algumas noites que 
estive lá. É verdade e é agradável, mas também fui aos outros concelhos e o Agitágueda 
comparado com os outros concelhos: a Expofacic, a Feira Medieval, etc., todos a pagar! 
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Aqui, em Águeda, quando o Prof. Vidal fala aqui, não é de reformas e tirar reformas, das 
dificuldades, aqui em Águeda não se paga para haver festa! No Domingo eu cheguei á 
conclusão que mesmo a pagar, as pessoas vão! Tem é que ter programa! Estava lá muita 
gente no Domingo! Pagava-se umas noites dois euros, outras noites três e as pessoas 
foram! Portanto, isto é um despesismo total! São vinte ou vinte e dois dias tudo de graça! 
Nos outros concelhos, Feira Medieval, na Expofacic, por exemplo, houve noites que 
custaram nove euros. Bastava cobrar um euro ou um euro e meio, na maior parte das noites 
e as pessoas iam lá na mesma e esse dinheiro ia para algum lado, mas aqui é assim, e mais 
em ano de eleições, atingiu quanto? Quatrocentos mil euros? Mais? Eu fui habituado com 
uma educação das minhas gentes de Aguada que quem quer festa tem que a pagar. Se não 
arranjar o dinheiro tem que pagar à sua conta. Temos muitas festas lá e todas auto 
sustentáveis. Eu não digo que o Agitágueda fosse totalmente auto sustentável come noutros 
concelhos, mas que fosse mais equilibrado! Portanto não estou nada contra o Agitágueda, 
até gosto, mas que devia ser de outra maneira, com menos tempo, até porque na época de 
grandes necessidades. São vinte e tal dias! Temos que rever isso. Aliás, uma coisa que eu 
pretendo, é que seja revisto o horário das festas! Nos outros países não é assim! --------------
------ Sobre a informação escrita, e isto, vou dize-lo com toda a frontalidade, há coisas que 
eu não percebo sinceramente! Agora que vêm aí as eleições, as coisas têm que ser mesmo 
revistas e as pessoas, que estão aqui no executivo, têm que rever a posição deles! Andar 
nas inaugurações, que são muitas que estão aí na informação, eu até nem tenho nada 
contra isso! Façam obra e inaugurem o máximo possível, que é bom, mas quando chegarem 
à noite e forem para a campanha, param o carro da câmara e andam no carro deles. Não é 
ao que tenho assistido, que inclusive até metem os carros da câmara dentro dos candidatos 
do próprio partido, e andamos nisto! E quando se diz aqui que é tudo muito certinho é uma 
gestão muito rigorosa, isso é ser rigoroso?! Ou havia alguma inauguração lá dentro da casa 
do candidato, para ir lá o carro da câmara?! Eu não estou a inventar nada! Isto ainda foi esta 
semana! Vamos parar os carros! O Sr. Presidente que anda no carro da câmara, o primeiro 
princípio que educação é: o carro não é dele! A primeira coisa que deve fazer é arrumar o 
carro à noite! Até vive aqui a 50 metros. Ou arruma na garagem da câmara ou arruma na 
garagem da casa dele! Com o dele, ele que faça o que quiser. É este o princípio que eu 
defendo! Eu nunca utilizei coisa nenhuma de nada, e também não gosto de ver outros andar 
a fazer campanha com os carros da Câmara! Vamos por ordem nisto! Agora vai começar a 
campanha, façam-me um favor: façam as vossas tarefas, andem no vosso carro que é o que 
eu faço e toda a gente faz! Penso que não disse nada de mal e penso que não agredi 
ninguém porque a campanha vai começar agora! ---------------------------------------------------------
------- Em relação à parte financeira, uma coisa que ouvimos dizer muitas vezes ao 
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executivo, é que meteram as contas em ordem! Isso dito para algumas pessoas até passa, 
agora para outras e para quem anda todos os dias no concelho, não sei se é assim! -----------
------- Eu conto esta história: nós se tivermos um tal carro e se andarmos muito tempo no 
carro sem fazermos a manutenção, o carro vai andando sempre, mas chega um dia e parou. 
E é o que estes senhores fazem! Como o Sr. Presidente diz, reduziram aqui várias coisas de 
repente! Pegaram no parque de máquinas e deram-nos aos da junta; o problema é que 
foram enganados de imediato! Só aí reduziram os gastos com o gasóleo e reduziram a 
manutenção, entre outras explicações para a tal redução da dívida. No fim ninguém faz 
milagres! Que receberam mais impostos, aqui foram unânimes; todos concordaram! Estou a 
dar um dos muitos exemplos que podia dar aqui. Passa essa mensagem de redução da 
dívida mas ninguém explica como. ----------------------------------------------------------------------------
------ A outra é a tal história do saneamento! Há alguém que diz aí: o que é que fizeram 
durante trinta anos ao nível de saneamentos? Essas pessoas viveram cá no concelho? Lá 
em Aguada de cima fez-se muito saneamento. Talvez na zona serrana falte uma parte; falta 
no Vale Grande algumas coisas, o que fez este executivo nos último oito anos em Aguada 
de Cima, foi um bocadinho de uma rua e esqueceu-se da outra com a Borralha, na minha 
rua, em que, e eu disse-o aqui várias vezes, fez o saneamento ao contrário. Um dia passei 
lá e eu disse: olhem que eu acho que o saneamento é para aquele lado e então, arrancaram 
tudo e voltaram a fazer. É muito fácil falar de gestão rigorosa, mas será que isto tem alguma 
coisa de rigoroso? Eu não estou a inventar nada! Foi o que se passou lá! -------------------------
------ Mas é melhor calar-me, senão podem dizer que estou em campanha; eu na campanha 
terei oportunidade de dizer essas coisas. Não tenho é oportunidade de fazer estes livros e 
de dizer que não tenho fotografia nenhuma, mas que na primeira página diz: Gil Nadais, 
porque isso custa 28 mil euros e eu não tenho 28 mil euros para gastar. As pessoas têm que 
pensar nessas coisas; têm que ser esclarecidas! ---------------------------------------------------------- 
------- Uma coisa que está bem é o novo candeeiro aqui na sala. A iluminação melhorou e já 
disse isso aqui várias vezes: quem ganhar deve reformular a sala. Andamos aqui há anos e 
anos numa sala que não tem condições nenhumas para receber as pessoas, como foi 
quando aqui esteve o senhor ministro, na semana passada; não se conseguia estar aqui! 
Também porque era muita gente, mas a sala não tem ventilação. É insuportável estar aqui! 
Se se gasta tanto dinheiro em tantas coisas, esta é a sala da Assembleia; é a sala que 
merece todo o carinho e portanto, lanço esse repto, ganhe um ou ganhe o outro, penso que 
a sala deve ser reformulada.” -----------------------------------------------------------------------------------
------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS: ---------------------------------------------------------
------ “Na apreciação da atividade, já uma vez disse, que é de elogiar o excelente trabalho 
que fazem o Sr. Presidente da Câmara e todos os senhores vereadores, é daí que nasce o 
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princípio do serviço público, porque quando em dois meses e meio e se vê um resumo de 
uma atividade, nós temos que elogiar os nossos autarcas e aqueles que estão eleitos e 
prestam um serviço, e não achar que todos os políticos são iguais, nem todos são iguais e 
há aí uma confusão! Aí aproveito para responder ao Sr. Eng. José Oliveira que nem todos 
são iguais, o que está aqui nunca existiu em Águeda, antes do Dr. Gil Nadais entrar. ----------
------ O que eu estou a falar é sobre a informação do Sr. Presidente da Câmara. ----------------
------ Já uma vez elogiei o excelente trabalho que fazem na boa gestão dos bens públicos. 
Todo o dinheiro que aqui está é dinheiro dos nossos impostos. Não nasceu, não cresceu, 
não caiu de nenhum lado! Pegando no apontamento de cada página, o que estes homens e 
estas mulheres da nossa autarquia fizeram nas diversas áreas, são pagos para isso e 
representam-nos, é verdadeiramente admirável e é um esforço titânico, de pessoas que não 
trabalham à hora, trabalham aquilo que é necessário, fins de semana e tudo, eu só estava 
aqui a ver esta parte cinzenta, já não estava aqui a lê-lo todo. Na apreciação ao trabalho do 
executivo, em que incluo também os vereadores da oposição, como é lógico, o meu muito 
obrigado por apresentarem e por trabalharem verdadeiramente em prol do concelho! ----------
------ Na apreciação que só é preciso fazer hoje, porque existe isto: transparência! E tudo o 
que se falou há bocado, de tudo o que existe antes de 2005, não havia transparência! 
Portanto, não é comparável Sr. Eng. é como se não tivesse existido e como tal mais vale 
esquecermos, porque certamente houve coisas muito boas, muito más, mas não havia 
transparência! Havia corrupção! Compadrio! E não era dos carros que eu concordo consigo? 
Os carros da Câmara não são para campanhas! Eu concordo consigo! É de por exemplo um 
milhão nas piscinas de Valongo sem existir piscina nem Pavilhão. E não foi dito por mim! Foi 
dito pelo Sr. Presidente de Junta de Valongo que chegou aqui e somou e dava um milhão e 
cem mil. Não existia uma única conta! Portanto, não existe! É uma vergonha! Esta autarquia 
apresenta aqui um excelente trabalho, eu agradeço o trabalho que fizeram durante quatro 
anos, eu espero e o meu partido espera que continuem a realizar as atividades e aproveito 
agora, não o fiz há bocado, para agradecer toda a colaboração e toda as discussões que 
tive convosco porque, lá fora ou cá dentro, porque é da discussão que nasce qualquer coisa. 
Quem pensa que não, é assim que nós aprendemos e fazemos. E, certamente que a 
próxima Assembleia, quem cá estiver nos irá representar melhor, certamente, porque será 
esse o objetivo! Sempre melhor porque aprendemos com eles! ---------------------------------------
------ Algumas das coisas que o Sr. Eng. Oliveira disse, como essa da campanha eleitoral, 
eu acho muito bem que o Dr. Gil Nadais, senhores vereadores e restantes, tenham isso em 
atenção!” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 3.2 – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a renovação da 
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deliberação da Assembleia Municipal, de 22 de fevereiro de 2013, para conclusão dos 
procedimentos concursais; ----------------------------------------------------------------------------------- 
------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu a palavra ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Dr. Gil Nadais Resende da 
Fonseca, para esclarecimento da proposta. ----------------------------------------------------------------
------ “Esta proposta são um conjunto de concursos que esta Assembleia já autorizou e 
aquilo que se passou foi que deviam ser concluídos num prazo de seis meses e não foi 
possível. Agora, aquilo que vem cá é que seja possível dar continuidade a esses concursos. 
Nada mais do que isto. É aquilo que está nesse ponto”--------------------------------------------------
------- Não havendo inscrições para intervir neste ponto, foi a proposta colocada a votação, 
tendo sido APROVADA por maioria com três abstenções, a proposta da Câmara Municipal 
para a renovação da deliberação da Assembleia Municipal, de 22 de fevereiro de 2013, para 
conclusão dos procedimentos concursais. -------------------------------------------------------------------
------ 3.3. – Encerramento pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal; ----------------------
------ Neste ponto o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, fez a intervenção que se 
transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------ “Sendo esta a última reunião ordinária a que presidi, penso ser correto e justificado da 
minha parte dizer algumas palavras que justifiquem quer este encerramento quer a decisão 
de não admitir concorrer a um novo mandato. --------------------------------------------------------------
------ Lá diz o povo que “não há mal que sempre dure, nem bem que não se acabe!” e 
tomado por essa verdade, concluí pessoalmente, que era tempo de acabar a minha 
participação política e autárquica, no nosso concelho. ---------------------------------------------------
------ Participei em sei vereações, tendo sido eleito quatro vezes, nomeado uma vez na 
comissão administrativa e em substituição do eleito noutra, vez sempre em representação 
do meu partido. Fui três vezes cabeça de lista à Câmara Municipal e três vezes cabeça de 
lista à Assembleia Municipal, entre outras candidaturas. Fui colega vereador de todos os 
presidentes da câmara desde o 25 de Abril e, desde então, fiz parte das listas, penso que 
em dez eleições autárquicas; ------------------------------------------------------------------------------------
------ Chega sempre a última hora e a minha também chegou, por opção pessoal; --------------
------ Fazendo uma retro análise da minha participação ao nível no desenvolvimento do 
concelho, quer da qualidade de vida das populações, não posso esquecer em especial: ------
------ A participação na eletrificação da zona serrana, na captação e distribuição de água e 
no saneamento desenvolvido com a construção das ETAR ´s; ----------------------------------------
------ A participação na comissão de Estética de Cultura e Turismo que dinamizou e apoiou 
bandas de música, grupos de folclore, romarias de interesse concelhio e defendeu 
património diverso, especialmente a traça urbanística, de alguns lugares como Lourizela e 
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Macieira de Alcoba e principalmente criou o posto de Turismo e deu início à sua instalação; -
------ A participação no pelouro da educação nas escolas marcando essa passagem com a 
instalação de telefone em todas as escolas do concelho; -----------------------------------------------
------ A participação ainda em outros pelouros como cemitérios e ambiente. -----------------------
------ A recordação de casos e discussões factos, vitórias e derrotas de pareceres e opiniões 
são imensas, sempre fui bom adversário (no sentido da contraposição de opinião) dos meus 
companheiros e gostava de lutar pelo que defendia mas recordo sempre com respeito e 
amizade nas nossas relações. ----------------------------------------------------------------------------------
------ Recordo algumas ocorrências diversas que mais marcaram estes tempos, para mim, e 
que serão, quando lembradas, sempre homenagens que faço, referidos aos intervenientes. -
------ Recordo à Assembleia que aprovou em 1978 a compra de um carro Dyane para a 
presidência e para a vereação. Foi linda, dura, renhida e muito discutida. --------------------------
------ Recordo a Assembleia que trouxe o projeto de um posto de turismo e evoco a memória 
do Dr. Cruz Nunes, que era figura de relevo no concelho. Depois da minha apresentação e 
defesa e do projeto perguntou-me: “O senhor engenheiro quer fazer um posto de turismo 
nesta terra que ainda não tem mictórios públicos?” -------------------------------------------------------
------ Foi um momento hilariante o que se seguiu mas depois foi decidido fazer os tais 
mictórios no arco da ponte e o posto de turismo. ----------------------------------------------------------
------ Recordo a noite mais difícil e perigosa que passei nesta Assembleia e com a discussão 
da forma de realização dos trabalhos de saneamento na rua principal de Assequins. 
Recordo a excelente atuação do presidente Augusto Gonçalves, no controlo dos calores e 
das emoções dos intervenientes; -------------------------------------------------------------------------------
------ Recordo a minha grande derrota urbanística em sessão dupla de câmara, perdi duas 
vezes por 6-1, do qual penso que Águeda foi a principal prejudicada. A avenida Calouste 
Gulbenkian não chegou à rotunda dos pipos, perto da AIA, como eu defendia e terminou 
envergonhada a contornar a escola Adolfo Portela; -------------------------------------------------------
------ Recordo o Projeto da Redonda que acabou com a crónica falta de água, no verão em 
Agueda. A água da Redonda chegou a Águeda no dia 13 de julho de 1993 e lamento que a 
segunda e a terceira fase não tivessem continuado na segunda metade da década de 
noventa. Entretanto fui em novembro de 1995 para o Governo Civil de Aveiro e nessa 
cidade fiquei em outras funções, na SIMRIA e na Segurança Social, até 2010. Digo eu, 
ainda, teríamos em água a independência e a autossuficiência e uma riqueza suficiente que 
daria para vender a todos os municípios, até ao litoral, a norte do rio Mondego. -----------------
------ Os tempos mudaram, entretanto com o Carvoeiro e a AdRA, mas a água da Redonda 
tinha sido um poço de petróleo, para nós, principalmente, pelo seu baixo custo de 
exploração. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Mas recordar e viver, são para mim as amizades e convivências, criadas na discussão 
e defesa de opinião, nos grupos de Assembleia, de vereação e comissões municipais em 
que participei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ E, neste momento, quero evocar e assim homenagear os que já vi partir e que tantas 
saudades em mim ainda deixam: Jaime Correia de Sousa, David Valente de Almeida, 
Manuel Bastos Xavier, Luis Zuzu Saraiva, Cruz Nunes, António Víctor de Sousa, Joaquim 
Condesso, Santos Pato, José Júlio Ribeiro, José Maria Marques, Rui Aguiar, Alberto 
Ferreira, Antunes de Almeida e Amílcar Lemos Dias. ----------------------------------------------------
------ Que a democracia autárquica sirva sempre para fazer amigos mesmo quando há 
diferenças de opinião! ---------------------------------------------------------------------------------------------
------ Falei de algum passado e o futuro está aí, já amanhã! Os que vão continuar serão 
agora os substitutos e amanhã os substituídos! Águeda vai continuar a crescer e a 
desenvolver; os aguedenses merecem sempre o melhor de todos e de cada um. ---------------
------ Os que ficam para trás são a história passada, os que continuam serão o futuro! ---------
------ Neste momento de encerramento deste mandato da Assembleia Municipal, saúdo e 
evoco todos os autarcas que serviram desde o 25 de Abril, as suas freguesias e este 
concelho de Águeda. Saúdo também a Câmara Municipal e o seu presidente Dr. Gil Nadais, 
saúdo todos os deputados municipais e em especial as senhoras secretárias, Dr.ª Marlene 
Gaio e Dr.ª Carla Tavares. ---------------------------------------------------------------------------------------
------ Foi uma honra ter servido Águeda tanto tempo e foi um privilégio ter sido escolhido por 
vós para presidir a esta Assembleia Municipal, neste mandato. Muito obrigado! ------------------
------ Vem aí uma nova festa da Democracia como eu gosto de dizer, que são as eleições no 
próximo dia vinte e nove. Desejo as maiores felicidades a todos os candidatos; desejo ao 
meu sucessor um bom e feliz desempenho; ----------------------------------------------------------------
------ Como autarca, fico nesta estação mas Águeda continua e, por isso, como cidadão, vou 
apoiar os candidatos do meu partido, como é meu hábito. Desejo que todo o concelho seja 
feliz nas escolhas que fizer e que os eleitos assumam o poder que lhes for confiado para 
fazer o melhor para Águeda e para o seu desenvolvimento. Espero que Águeda continue 
com sucesso. Muito obrigado a todos!” -----------------------------------------------------------------------      
----------------------------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------------
------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Águeda passou ao 
Período de Intervenção do Público, informando que a Mesa, para o efeito, não tinha 
recebido qualquer inscrição para intervir. --------------------------------------------------------------------
------ E nada mais havendo a tratar, deram-se os trabalhos por encerrados, pelas zero horas 
e quarenta minutos do dia catorze de Setembro de dois mil e treze, e para constatar, se 
lavrou a presente Ata, que tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que 
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ocorreu na Sessão e que vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da 
Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
O Presidente da Mesa: 
 
 
 
 
 
A Primeira Secretária:  
  
 


