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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos vinte e sete dias do mês de junho, do ano dois mil e catorze, pelas vinte e 

uma horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 3.ª Sessão Ordinária  da 

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

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

------ 1.1 – Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 27 de dezembro 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 na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de 

setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Apresentação do Projeto do Centro de Artes de Águeda; ---------------------------------

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da 5ª Revisão do Código 

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

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Abertura de 

Procedimento para Concessão da Cantina Municipal e Bar Anexo; ----------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Autorização prévia ao 

abrigo do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para assunção de compromissos 

plurianuais para: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5.1 – Aquisição de Serviços Externos de Medicina no Trabalho; -----------------------------

------ 3.5.2 – Serviços de Webdesign e Design no âmbito do projeto da Agência para a 

Sustentabilidade e a Competitividade (RUCI); --------------------------------------------------------------

------ 3.5.3 – Serviços para Criação de Plataforma TIC e APP no âmbito projeto da Agência 

para a Sustentabilidade e a Competitividade (RUCI); -----------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de 3ª revisão orçamental das 

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

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Nomeação dos 

membros para o Conselho Municipal de Educação; ------------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de renovação da deliberação 

da Assembleia Municipal para a conclusão de procedimentos concursais; -------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de Apoio à 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga para Aquisição de Terreno; ------------------------------
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------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Atribuição de Apoios às 

Juntas de Freguesia no âmbito da Organização de Eventos Culturais no ano 2014; ------------

------ 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Contratos 

Interadministrativos com as Juntas de Freguesia. --------------------------------------------------------- 

------ Presidiu a esta sessão o Sr. Presidente da Assembleia Francisco  Manuel Guedes 

Vitorino  e foi secretariado pelas Senhoras Secretárias Carla Eliana Costa Tavares e 

Cristina Paula Fernandes da Cruz. --------------------------------------------------------------------------

------ Participaram nesta sessão os seguintes Membros da A ssembleia Municipal : -------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – PS; -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Carlos Alberto Batista Guerra – PS; --------------------------------------------------------------------

------ Marlene Domingos Gaio – PSD; -------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS; ----------------------------------------------------------------------

------ Cristina Paula Fernandes da Cruz – PS; --------------------------------------------------------------

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

------ Jorge Miguel Santos Melo – CDS-PP; -----------------------------------------------------------------

------ Ana Patricia Vinhal de Matos Sanches; ----------------------------------------------------------------

------ Abílio Ferreira Gomes da Silva - PS; -------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU; ------------------------------------------

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

------ Tiago Mendes dos Santos e Gomes Lavoura – PSD; ----------------------------------------------

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

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

------ Maria Utilia Ferreira da Rocha Ferrão - PS; ----------------------------------------------------------

------ Marlene Sofia Esteves de Oliveira – PS; --------------------------------------------------------------

------ Compareceram  igualmente à Sessão Extraordinária, os seguintes Pr esidentes de 

Junta de Freguesia (PJF): --------------------------------------------------------------------------------------

------ Albano Marques Abrantes – PJF de Aguada de Cima; --------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJ da União das Freguesias de Águeda e 

Borralha; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PJ da União das Freguesias de Barrô e Aguada de 

Baixo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PJ da União das Freguesias de Belazaima, 

Castanheira e Agadão; --------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJF de Macinhata do Vouga; ------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; --

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PJ da União das Freguesias de Recardães e 

Espinhel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PJ da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; ------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – PJ da União das Freguesias de Trofa, Segadães e 

Lamas do Vouga; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Henrique Vidal Martins – União das Freguesias de Valongo do Vouga. --------------- 

------ O Executivo da Câmara Municipal encontrava-se repre sentado pelos Vereadores:  

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

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – PS – Vereador; ---------------------------------------

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

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

------ Edson Carlos Viegas Santos – PS – Vereador; ------------------------------------------------------

------ Maria Paula da Graça Cardoso – PSD -----------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS – Vereador; ---------------------------------------

---------------------------------------- JUSTIFICAÇÕES DE FALTAS  ----------------------------------------

------ Foram lidas e verificadas as justificações de falta dos seguintes Membros: -----------------

------ Deputado Paulo Jorge de Almeida Pereira, substituído por Ana Patricia Vinhal de 

Matos Sanches, do Grupo Parlamentar do CDS-PP; -----------------------------------------------------

------ João Pedro Alvim Henriques Xavier – PJF de Valongo do Vouga, que foi substituído 

pelo Sr. José Henrique Vidal Martins; -------------------------------------------------------------------------

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

------ 1.1. Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia de 27 de dezembro de 2013; -------

------ Antes da votação para aprovação da Ata, interveio o membro da Assembleia Municipal 

de Agueda, Alberto José Fernandes Marques – PSD, solicitando uma pequena alteração na 

pág.25, da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir, a ata foi colocada a votação, tendo a 

mesma sido aprovada por maioria. ----------------------------------------------------------------------------

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

------ Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda  – Projeto de Resolução apresentado na 

Assembleia da República sobre a revitalização da linha do Vouga, entre Espinho e Aveiro; --
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------ Recomendação de prioridade na conclusão da variante à EN 326 entre Arouca e o 

acesso ao IP1/A1 em Santa Maria da Feira; Projeto de cessação de Vigência do Decreto 

que “Aprova o Processo de Reprivatização da Empresa Geral de Fomento (EGF; -----------

------ CIRA – Conta de Gerência relativa ao ano de 2013 ; --------------------------------------------

------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda, dirigido ao Conselho de Administração da 

Empresa Joartes, pelas distinções que recebeu no âmbito da Gala Papies 2014 que a seguir 

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

------ Felicito a empresa Joartes, assim como toda a equipa de profissionais que trabalham 

diariamente para dar a máxima satisfação aos seus clientes, pela conquista na Gala dos 

Papies 2014, do grande prémio de “Tintas Especiais”, com o catálogo da Italbox e uma 

menção honrosa na categoria “Estampagem e Plastificação”, com o catálogo Parfum (Love 

Titles). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Espero que esta distinção contribua para trazer uma maior motivação para os vossos 

colaboradores, continuando a apresentar soluções competitivas e com elevados padrões de 

qualidade, superando as expetativas dos clientes. --------------------------------------------------------

------ Aspiro que a empresa Joartes continue a contribuir para a representação do concelho 

de Águeda além-fronteiras, na área das artes gráficas, como tem vindo a contribuir. -----------

------ Comunicação da CPCJ de Águeda  da atividade processual desta Comissão até 18 

de junho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Moção de repúdio enviada pelo Sr. Presidente da Ass embleia Municipal das 

Caldas da Rainha , aprovada por unanimidade na reunião de 13 de Maio do corrente ano, 

relativa ao novo Mapa Judiciário para aquele concelho. -------------------------------------------------

------ “Considerando que este novo mapa judiciário acarretará profundos prejuízos aos 

caldenses que serão obrigados e deslocarem-se a dezenas de quilómetros para aceder 

àquilo que devia estar à sua disposição por direito – a Justiça. ----------------------------------------

------ Considerando que aqueles que com mais baixos rendimentos, são sobretudo os mais 

afetados, atendendo que na sua maioria nem sequer tem meios de transporte próprios ou se 

públicos, mas escassos, que visem cautelar o direito constitucionalmente consagrado de 

uma justiça igualitária para todos. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Considerando que a concretização a ser feita nos moldes preconizados pelo Governo 

sobre o Mapa Judiciário, vimos todos os membros aqui presentes, manifestar o nosso 

profundo desagrado e repúdio pela referida politica assente em princípios economicistas e 

negando o plasmado no artº. 20º, nº1 da CRP quando diz: ---------------------------------------------

------ “A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos 

e interesses legalmente protegidos, não podendo a Justiça ser denegada por insuficiência 
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de meios económicos”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Manifestar solidariedade com todos os órgãos representativos dos municípios que, pelas 

diversas vias, não reconhecem este “novo mapa judiciário” e pugnar por uma discussão com 

todos os órgãos representativos dos municípios e agentes da Justiça, de modo a 

assegurarem os Direitos, Liberdades e Garantias. --------------------------------------------------------

------ Câmara Municipal de Águeda , remete  cópia da sentença do recurso interposto contra 

a Assembleia Municipal de Águeda para anulação da sua deliberação de 30 de abril de 

2002, que declarou a utilidade pública e carácter de urgência da expropriação da casa do 

Sr. Manuel Marques Pereira Martins. -------------------------------------------------------------------------

------ Câmara Municipal de Águeda, remete cópia da decisão do TCA do Norte que 

considerou improcedentes as propostas pelas juntas de freguesia de Macieira de Alcoba e 

de Espinhel, cada uma por si, que considerou improcedente a ação interposta para 

declaração de ilegalidade da decisão da Assembleia Municipal sobre a reorganização 

administrativa e consequente ilegalidade da norma que lhe sucedeu, quanto à 

reorganização do Concelho de Águeda.” ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  ---------------------------------------

------ Munícipe do lugar da Catraia de Assequins  ------------------------------------------------------

------ “Venho falar de uma situação um pouco caricata e nada favorável que existe há cerca 

de 12 anos na Catraia de Assequins mais concretamente na viela Gândara do Pisco quer 

para nós, quer para quem ali vive, quer para quantos usufruem daquela zona, que diz 

respeito à parte elétrica, à parte de arruamentos e de saneamento. E ainda há poucos dias 

andaram a fazer quilómetros e quilómetros saneamentos aqui em Águeda, bem perto 

daquele local e não foram capazes de fazer 70m de saneamento, quando antes disso, 

alguém da câmara nos tinha dito, a mim e não só, somos cinco vivendas que estamos ali 

juntas, naquela zona, que assim que começassem a fazer saneamento naquela área, que 

iam imediatamente a fazer aquele bocadinho. Entretanto, acerca de quinze dias, pelo 

menos, as máquinas desapareceram. O saneamento ficou por fazer. A eletricidade: estamos 

com luz ainda de obras, de há 12 anos. Para o arruamento que lá temos cedi eu 154m, o 

meu vizinho a mesma coisa, para fazer uma estrada de 10m de largura. Estamos ali há 12 

anos com tout-venant e lama. Gostava que fosse lançado um novo olhar sobre isto porque 

estamos a ser lesados e nós temos direitos como qualquer outro cidadão; eu pago IMI e 

todas as outras coisas e não estou a ser minimamente servido perante os meus direitos.” ----

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal usa da palavra para esclarecimentos: -----------

------ “Por aquilo que eu sei deste caso, estes senhores construíram com um projeto de 

urbanização, se assim se pode dizer, só que este projeto não é exequível. Não foi há 12 
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anos e não é neste momento. Aquilo que nós estamos a fazer e como o senhor bem disse, 

deram agora mais alguns metros, para se tentar fazer algum acesso a essas casas e as 

infraestruturas de outra forma. Eu não conheço a fundo esta situação, mas passo ao Sr. 

Vereador que está melhor inteirado sobre a mesma.” ----------------------------------------------------

------ Toma a palavra para esclarecimentos o Sr. Vereador  João Carlos Gomes Clemente -

------ “Este é um processo que efetivamente tem 12 anos. É verdade que é uma situação 

atípica e que o próprio licenciamento não deveria ser efetivado. E o licenciamento foi 

efetivado na perspetiva de um arruamento que entretanto não estava lá. Esse arruamento 

não estava executado e o acesso para as casas fazia-se provisoriamente pelas traseiras. 

Este provisório demorou uma série de anos. Era incomportável! Tive conhecimento desse 

assunto passado uns anos depois de estar na Câmara e tive a preocupação de, de imediato, 

resolver o problema da abertura do arruamento houve uma série de negociações estive à 

frente desse processo e, felizmente, colocámos lá um arruamento com um perfil de 10m, 

conforme referiu, cumprindo o estudo e o plano que estava aprovado para o efeito. Acho 

que foi uma conclusão, faltando depois as infraestruturas. Foi dito e logo no imediato, que a 

principal preocupação era a abertura do arruamento e que as infraestruturas viriam 

posteriormente. A situação do saneamento, sinceramente não conheço o processo. Sei que 

decorrem obras de saneamento na zona e julgo que este espaço não                                                                                    

está contemplado até porque este estudo em si foi feito só para esta parcela, falta a 

conclusão do restante estudo. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à eletricidade tive conhecimento, ainda há poucas horas estive com o Eng. 

Rafael que esteve no local e é verdade que essa situação foi com um vizinho seu, em que 

veio mais uma vez pedir a tal declaração para apresentar na EDP e eu disse que era 

incomportável e nem eu poderei andar aqui constantemente a passar declarações e eu 

quero que este assunto seja diligenciado o mais rápido possível de forma a meterem lá a 

iluminação pública e a iluminação neste caso definitiva para as vossas casas. Ocorreu uma 

reunião entre os técnicos da Câmara e o pessoal dirigente da EDP e penso que deve ter 

conhecimento, que ainda hoje alguém lá foi para vos colocar a iluminação pública e 

definitiva nas construções. Eu só tenho que me reportar a factos que trabalho que nós 

fizemos para uma situação que infelizmente há 12 ou 15 anos como refere num 

procedimento que eu acho incorreto. Porque eu acho que as casas e as construções devem 

ser feitas em espaços efetivamente úteis e urbanizados em espaços que tenham condições 

para tal. Infelizmente a sua aprovação foi feita num processo caricato.” ---------------------------- 

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

------ Neste Período de Antes da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da 
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Assembleia Municipal de Águeda, intervenções que se transcrevem na íntegra: -----------------

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

------ Aproveito para informar, desde já, que vou falar sobre três assuntos: vou falar sobre o 

dito Museu da Indústria, vou falar sobre as contas do Agitágueda e sobre a situação da 

Polícia Judiciária na Câmara Municipal de Águeda. -------------------------------------------------------

------ Muito se tem falado do assunto “Museu da Indústria” nos últimos dias. Como é claro 

nesta assembleia, não deixaremos também de fazer a nossa análise a este negócio que 

desde já lhe digo, se nos oferece inúmeras dúvidas. Refiro-me claro, à aquisição que a 

Câmara fez em 10 de abril de 2014 de um imóvel da antiga fábrica Canário Lucas & Irmão. 

Há uma empresa imobiliária por 350 mil euros, imóvel esse, que tinha sido adquirido por 

139.700 mil euros, em 24 de fevereiro de 2014. Ora, estamos a falar de um imóvel que em 

pouco mais de um mês, mais do que duplicou o seu preço, tendo a Câmara pago mais 210 

mil euros do que o preço que a imobiliária tinha pago. A primeira dúvida que qualquer 

aguedense tem é: porque é que não foi a Câmara comprar diretamente. Seria possível? Ou 

não era permitido por lei? Era permitido, mas o Senhor já disse que a oportunidade só 

apareceu depois de 24 de fevereiro. O Sr. Presidente diz que desde 2011, que (são palavras 

suas) desenvolviam esforços no sentido de recolher espólio que pudesse constituir espólio 

do Museu da Indústria de Águeda. Pelo que, admite que desde essa altura andava a tentar 

localizar equipamentos e espaços para a sua implementação. A minha primeira questão é, 

se andava desde essa altura a fazer esse levantamento, como é que só a partir de 24 de 

fevereiro de 2014, data da aquisição do imóvel pela imobiliária, este lhe despertou 

interesse? Para quem anda a tentar fazer um museu, é pelo menos muita distração, para 

não dizer algo mais, Sr. Presidente. Não identificar esta empresa como hipótese. ---------------

------ Sr. Presidente: diz que comprou este imóvel com base numa avaliação das finanças e 

numa avaliação feita por um avaliador externo, que fez um bom negócio pois a empresa 

vendedora pediu 500 mil euros e o Senhor só pagou 350 mil euros. Ora, como perguntava o 

meu caro amigo Alberto Marques, aqui presente, se a empresa tivesse pedido um milhão de 

euros, não teria feito, ainda, melhor negócio, Sr. Presidente? Não quer que nós achemos 

estranho ter comprado o imóvel a uma imobiliária que o Senhor sabia não ser a dona 

original do mesmo. Conhecia muito bem quem eram os proprietários da Canário Lucas sem 

sequer ter ido consultar o título de adjudicação na Conservatória do Registo Predial para ter 

um valor de referência?! Não seria este tipo de adjudicação o melhor referencial de 

avaliação do imóvel?! ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente: esta venda deste imóvel estamos a falar de dois artigos diferentes, 

começou em julho de 2013 e a Câmara foi certamente citada para a venda de pelo menos 
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um dos artigos, pois era obrigatório por lei; só alterou em setembro do ano passado. Um 

destes imóveis foi vendido diretamente pelas finanças em julho de 2013 e o Senhor não teve 

conhecimento desta venda? Andava a trabalhar na criação do museu desde 2011 e durante 

nove meses, espaço que medeia a compra do primeiro artigo e do segundo artigo, não se 

apercebeu que este espaço estivesse à venda? Sim, pois utilizando as suas palavras, este 

era o melhor espaço para a criação do Museu da Indústria em Águeda com uma estrutura 

de construção típica da era da industrialização de Águeda, com máquinas que eram 

verdadeiras peças de museu. Seria normal, Sr. Presidente, perante esta caraterização, que 

este imóvel estivesse sinalizado. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente: a empresa Canário Lucas & irmão, teve de ter colocado à porta um edital 

durante dez dias a anunciar a venda e ainda, nem assim, o senhor teve conhecimento. -------

------ Nunca lhe passou pela cabeça que comprando um imóvel por 350 mil euros que, 

pouco mais de um mês antes, tinha custado cerca de 140 mil e que uma imobiliária estaria a 

promover especulação imobiliária no seu município? Não acha que deveria levar este 

negócio a uma reunião de câmara e até a uma assembleia municipal?! ----------------------------

------ Diz, o senhor, que estava nas suas competências poder decidir sozinho e, como tal, 

decidiu faze-lo sem consultar o executivo. Mas, como é que explica que para a Câmara 

comprar um imóvel no valor de 350 mil euros o senhor o faça sozinho sem consultar 

previamente o executivo, mas para comprar um terreno de 4 mil euros, na Póvoa das 

Laceiras, um mês antes, então tenha decidido levar este assunto à reunião do executivo. 

Qual a lógica desta governação?! Tomou uma decisão onde, segundo disse, foi uma 

oportunidade e esta faz-me lembrar a compra da Pensão Santos, onde o Senhor, em abril 

de 2010, há mais de quatro anos disse exatamente isto: “ O que estamos a discutir é uma 

oportunidade!”, dizia o Senhor. E dizia mais: “ O edifício, necessita apenas de uma pintura, 

limpeza e nova instalação elétrica. Repetiu o senhor, na altura, várias vezes, para justificar 

esta compra. Passados quatro anos, esta oportunidade de trazer serviços do estado para 

Águeda, deu em nada e as tais simples pinturas e limpezas vão ultrapassar os 500 mil 

euros. São estas oportunidades que nos ficam muito caras devido a um inexistente 

planeamento na Câmara. Tudo isto é muito estranho! Decidir comprar um imóvel para um 

museu, num mês! Não fazer nenhum planeamento prévio da obra, dos custos, das receitas, 

da manutenção, do investimento necessário, do tipo de museu a implantar. Não basta 

chamar-lhe um museu. Decidir comprar sem previamente discutir previamente com os 

vereadores; decidir comprar, mais do que duplicando o preço, em pouco mais de um mês; 

decidir comprar sem consultar o título de transmissão anterior, não acha que isto levanta 

muitas dúvidas, Sr. Presidente?! -------------------------------------------------------------------------------
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------ Perante os factos, acha que o interesse público foi devidamente acautelado e 

defendido neste negócio? Tenha paciência! Mas eu, para crer que os factos são só estes, 

então tenho que concluir que foi muito incompetente neste negócio. --------------------------------

------ Na última assembleia, vim a aqui fazer um conjunto de perguntas sobre as contas do 

Agitágueda de 2013; aliás, perguntas essas que veem sendo feitas desde dezembro de 

2013. Espantou-me na altura, o senhor não saber responder a perguntas tão simples como: 

- “Quanto paga cada bar?”, quando ao seu lado tinha o vereador responsável pelo evento. 

Passados quase dois meses sobre essas questões, obtive resposta na semana passada 

numa reunião com o executivo. Hoje sabemos que cada bar pagou 1.599,00 euros: 1.300,00 

euros mais IVA; que a empresa que ganhou a concessão das bebidas pagou 18.450,00 

euros e sabemos também que, pelo menos, este dinheiro, nunca chegou a entrar nos cofres 

da Câmara. Refiro-me a cerca de 38 mil euros que dizem respeito às receitas dos bares e 

das bebidas. Só a estas. Falta pensar noutras, se é que existem. ------------------------------------

------Também nos informa a Câmara que estes bares e o vencedor da concessão das 

bebidas terão pago estes valores diretamente às entidades que ficariam definidas como 

responsáveis por parte da animação de rua e respetiva produção, de acordo com o 

regulamento de participação do Agitágueda com o nome “Normas de participação para a 

exploração de espaços – informação prestada pela Câmara Municipal. Ora, este preciso 

regulamento que a câmara evoca, diz exatamente o seguinte no art.16º: “após atribuição 

pela Câmara Municipal dos espaços concessionados, é celebrado um contrato entre a 

Câmara Municipal e o participante, que estipula as obrigações e benefícios de cada um dos 

outorgantes. O valor a pagar pelo espaço e os produtos cujo fornecimento estará a cargo 

organização”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A minha primeira pergunta é, existe algum contrato entre cada bar e a Câmara e a 

Câmara e o concessionário das bebidas? -------------------------------------------------------------------

------ Que eu saiba, não existe e, aqui, começamos logo mal. O Agitágueda rege-se por um 

regulamento que não é cumprido. Será isto legal? O dinheiro foi pago à Câmara? Não! Diz a 

Câmara que foi pago diretamente a outras entidades para garantirem a animação de rua, 

tendo o Sr. Vereador Edson Santos identificado essas entidades a On Stage- Booking & 

Management e a World Entertainment Events como as empresas beneficiadoras desses 

pagamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A minha segunda pergunta é se existe algum contrato entre a Câmara e estas 

empresas para a prestação destes serviços? ---------------------------------------------------------------

------- Sendo a Câmara a entidade organizadora deste evento, e segundo o art. 15º do 

mesmo regulamento que o senhor evoca alínea e), diz que compete à Câmara proporcionar 
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a animação do evento. Segundo apurámos ou pelo menos pelos dados que através da 

Câmara nos transmitiram, não existe nenhum contrato com o município que defina quais os 

serviços de animação de rua que estas empresas terão de prestar e pelos quais os bares 

deveriam pagar. Por isso, a ser assim, qualquer relação entre os bares e esta empresa seria 

à margem da organização do evento, mas sabemos também que os bares pagaram a sua 

participação e pagaram a quem a Câmara lhes disse para pagar que foi às On Stage e à 

WEE que citei a cima e agora abreviei. Sabemos nós e como sabe o Sr. Presidente, que 

nalguns casos até foram funcionários municipais que recolheram este pagamento.--------------

------ Sr. Presidente: não acha este procedimento estranho? -------------------------------------------

------ Mas há mais! Estranhe-se ou não, estas duas empresas faturaram serviços à Câmara 

para o mesmo evento, para o Agitágueda 2013, nos valores: a On Stage de 79.691,70 euros 

e WEE 10.393,50 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Então se estas empresas já faziam serviço para o Agitágueda 2013 e sendo esses 

faturados diretamente à Câmara, porque é que os bares tinham de pagar diretamente às 

empresas outros serviços que a Câmara também queria para o evento, sem haver nenhum 

contrato entre a Câmara e as empresas?! Então a Câmara contrata as empresas para 

fazerem o trabalho e depois a seguir os bares vão contratar mais trabalhos que a Câmara 

também quer, mas não é a Câmara a pagar, são os bares! Sendo a Câmara a entidade 

organizadora do evento, porque é que ela não contrata, ela mesma, esses serviços, se já 

tinha uma conta aberta com as empresas? Isto será transparente Sr. Presidente? --------------

------ Mas ainda há mais! Então os bares pagaram os serviços de animação e produção de 

rua diretamente destas empresas! Vamos então agora esquecer a componente formal e 

possivelmente a legalidade ou a ilegalidade disto tudo. Segundo nos informou o Sr. 

Vereador, foram os bares que pagaram a estas empresas os serviços para garantir a 

animação e produção de rua. Ora, a WEE faturou diretamente à Câmara 10.393,50 euros 

pela aquisição de serviços de animação diurna e noturna a realizar durante o evento anual 

Agitágueda. Então, afinal, a mesma empresa fatura à Câmara e aos bares o mesmo 

serviço? Ou serão serviços diferentes? E se são, que serviços especificamente são esses? 

É que até hoje, também não nos conseguiram dizer. Mais uma estranha coincidência. Não 

acha Sr. Presidente? Mas não acaba aqui! ------------------------------------------------------------------

------ Sabe em que dia a empresa WEE apresentou a sua proposta para realizar estes 

eventos? Foi no dia 18 de Julho de 2013, quando o evento já se realizava há doze dias e 

quando o seu evento principal que esta empresa organizou, que foi o Carnaval fora de 

horas, se tinha realizado no dia 7 de Julho, onze dias antes da apresentação da proposta da 

realização de serviço. Acham isto normal e transparente? Uma empresa apresentar uma 
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proposta depois do serviço realizado? Foi adjudicado à empresa Mundo Catita, por ajuste 

direto, mais um entre tantos, um conjunto de animações para as crianças, para todos os 

dias de duração do Agitágueda: insufláveis, etc. por 22 mil euros, mais IVA. Foi questionada 

a Câmara se tinha havido cobrança de bilhetes em alguns dias do evento e em caso de ter 

havido cobrança, estes bilhetes quem cobrou e para onde foi este dinheiro? Até este 

momento, passado tanto tempo das nossas perguntas, a Câmara continua sem nos dar uma 

resposta. Acha isso normal, Sr. Presidente? ----------------------------------------------------------------

------ Por falar nesta empresa: sabem quando é que a empresa Mundo Catita entregou a sua 

proposta na Câmara para a realização deste evento?! Foi no dia 15 de julho de 2013. 

Sabem quando a técnica municipal propôs à Sra. Vereadora a adjudicação desta proposta? 

Foi no dia 18 de Julho de 2013, já quando o evento estava quase a terminar. Acham que 

isto é tudo transparente. Acham que os procedimentos são claros?! Há documentos que 

provam isto. São os documentos que a câmara me enviou. --------------------------------------------

------ Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal de Águeda: sobre o Agitágueda poderíamos estar aqui a noite toda, mas é mais 

do mesmo, com outras empresas. E, por isso, vou voltar a formular aqui as perguntas que já 

foram feitas pelos vereadores da oposição no executivo e que aqui reitero: -----------------------

----- Com base nos elementos aqui apresentados e com base nos documentos que estão na 

posse da câmara, gostaria que o revisor oficial de contas e o departamento jurídico da 

Câmara se pronunciassem urgentemente sobre a legalidade dos procedimentos adotados 

pela Câmara Municipal de Águeda, em concreto no evento Agitágueda 2013. Porque 

mandaram-me um parecer do revisor sobre as funções da Câmara; isso, eu conheço! Não 

precisam de estar a mandar! Caso não haja esclarecimento cabal sobre a questão do 

Agitágueda pondera-se enviar participação para investigação às autoridades administrativas 

e eventualmente ao Ministério Público. -----------------------------------------------------------------------

------ A minha última parte da minha intervenção vai-se situar num âmbito estritamente 

político e ético. Respeitando sempre o papel das instituições judiciárias e judiciais e as 

investigações em curso, mas exigimos, Sr. Presidente, informação atempada e completa 

sobre o resultado das mesmas. Refiro-me, claro, à presença da polícia judiciária na Câmara 

Municipal. Na última assembleia municipal, no dia 29 de abril, salvo erro, fiz a seguinte 

questão ao Sr. Presidente: - Tem alguma coisa para nos dizer ou adiantar sobre a presença 

da polícia Judiciária na Câmara de Águeda? ---------------------------------------------------------------

------ Na altura, o Sr. Presidente, referiu-se a umas cartas anónimas; referiu-se também à 

Secção de Pessoal, mas nessa assembleia, o Sr. Presidente ocultou dados relevantes, o 

que para nós é grave. Como bem sabe, na altura, o Sr. Vereador Edson já tinha sido 
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constituído arguido, por eventuais atos praticados no mandato anterior. Quando exercia 

funções políticas como seu chefe de gabinete e responsável da área financeira. Não acha 

Sr. Presidente que essa informação e nos devia ter sido dada por si logo nesta assembleia? 

Não creio que o Sr. Dr. Edson não o tenha avisado. Isso seria mais grave ainda. Se nos 

tentou ocultar dados, como continua ainda hoje a fazer escudando-se em cartas anónimas 

como se estas fossem as responsáveis porque quer que seja. ----------------------------------------

------ Por mais uma vez lhe pergunto: Quais os factos pelos quais o Dr. Edson foi constituído 

arguido? Estamos a falar do seu ex Chefe de Gabinete, responsável pela área financeira da 

Câmara, atualmente seu vereador e presidente da Comissão Política do Partido Socialista 

em Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente: há mais arguidos resultantes da atividade da câmara ou em sua 

representação, atualmente na Câmara Municipal de Águeda? Não acha que o povo de 

Águeda merece saber exatamente o que se passa ou, afinal, para si o que é a palavra 

transparência? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Talvez para acabar, seja importante recuperar as palavras do Dr. Paulo Matos 

proferidas há mais de dez anos no jornal Região de Águeda, em janeiro de 2003, sobre um 

caso que também envolvia políticos arguidos na Câmara Municipal de Águeda, palavras 

essas que, para nós, continuam muito atuais. Vou citar: “ Penso que é de ressalvar e 

enaltecer o comportamento inédito de Castro Azevedo que, sem acusação formal, pediu a 

suspensão de mandato muito antes de ser ouvido.” Será que este comportamento continua 

inédito em Águeda? Águeda merece melhor.” -------------------------------------------------------------- 

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

------ “Há alguns assuntos abordados pelo Sr. Eng. Hilário Santos e tecer alguns 

comentários também. Vou faze-lo por uma razão muito simples. -------------------------------------

------ Como sabem eu fui nomeado por esta Assembleia como seu representante na 

Comissão prevenção de riscos e estou a auditar documentação da Câmara Municipal e 

alguma da documentação tem a ver com aquilo que o Eng. Hilário Santos aqui esteve a falar 

está em apreciação, pedi alguns elementos que não tinham sido facultados até hoje e já me 

foi anunciado que estavam finalmente disponíveis e portanto está em sede de apreciação, 

obviamente por questão de uma idoneidade política perante esta Assembleia eu coíbo-me 

de fazer qualquer tipo de comentários e apresentarei depois a esta assembleia o relatório 

com alguns comentários inerentes a algumas coisas que aqui foram referidas. ------------- 

Queria, no entanto, Sr. Presidente relembrar aqui que algumas assembleias atrás se falou 

aqui da questão da ADRA e de um relatório que estava a ser feito pela Deloite, se não estou 

em erro, e que o Sr. Presidente se prontificou a entregar a esta Assembleia. Creio que já 
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passou tempo demais. Nós temos necessidade de olhar para o relatório que está feito, se é 

que ele está feito, e eu pedia, Sr. Presidente da Assembleia, que institucionalmente, perante 

o Sr. Presidente da Câmara, lhe solicite seja apresentado, com urgência esteja acabado ou 

não. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao Museu da Indústria eu devo dizer-lhe que há coisas que para mim 

têm uma análise muito simples: a discussão poderia ter sido evitada se nós tivéssemos 

usado a cabeça, se calhar para pensar que, neste momento, o Museu da Indústria é uma 

coisa que nem sequer se devia ter sido pensado, porque quando o país pede dinheiro para 

comer, nós deveríamos ter cuidado e alguma contenção em algumas das coisas que 

fazemos. E eu não estou aqui a dizer que o progresso deve parar e que há coisas que não 

devam continuar a ser feitas, mas têm um timing e, enterrar dinheiro em putativos museus 

da indústria, mesmo com o equilíbrio financeiro que a câmara tem e que nós sabemos como 

é que ele foi conseguido – a Câmara deixou, como os senhores sabem, de ter um 

investimento enorme, que se chama água e saneamento, passámos os SMAS e, portanto 

eu repito: - Evite de se rir Sr. Carlos Alberto porque se tiver algumas dúvidas venha cá 

justificar o contrário daquilo que eu afirmo. O Senhor fala muito pouco e por vezes devia 

falar mais e venha cá justificar o contrário daquilo que eu estou a dizer! É que as pessoas 

esquecem-se que os equilíbrios financeiros são gerados pelo dinheiro dos contribuintes e 

que a partir do momento que a Câmara não investe e os serviços municipalizados eram um 

buraco das câmaras anteriores, hoje, somos nós a tapar esse buraco, porque veio a ADRA, 

passámos a pagar mais, passamos a despender mais e por isso fomos nós que pagámos 

também algum equilíbrio financeiro. Podemos discutir isso quando quiserem, em todas as 

vertentes, estamos à vontade para discutir. Não tapemos o sol com a peneira porque a 

peneira tem um custo e custa dinheiro. Nós sabemos que há um princípio básico ao partido 

Socialista, que normalmente são laicos, mas continuam eternamente convencidos que o 

dinheiro cai do céu e efetivamente o dinheiro não cai do céu. ------------------------------------------

------ Portanto, eu diria que relativamente ao Museu da Indústria, é a minha opinião, a minha 

opinião morria aqui e evitava-se a discussão. Eu acho que há outro timing para tratar deste 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à casa Santos que o Sr. Eng. Hilário aqui falou, eu queria também 

lembrar uma coisa, Sr. Presidente da Câmara, que é o seguinte: -------------------------------------

------ Nós votámos aqui a compra da casa Santos que é um bom negócio, nos pressupostos 

que aqui foram trazidos pelo Sr. Presidente e eu relembro que um deles foi uma 

averiguação que foi feita pelos serviços técnicos da Câmara, não sei se o técnico que fez a 

avaliação já cá está ou não, e de facto estava tudo em excelentes condições. Pelo aspeto 
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fomos enganados pelo relatório técnico porque, por algumas leituras que eu fiz nos últimos 

tempos, por apreciação de alguns documentos, de facto, não sei se o senhor e eu e toda a 

gente fomos confrontados com aquilo que na verdade era uma mentira, que era o relatório 

foram encontradas dificuldades técnicas a mais e portanto, há investimento a mais. ------------

------ Mas, Sr. Presidente, volto a dizer-lhe uma coisa e o senhor reconhecerá, que tenho 

razão naquilo que lhe digo. É que o senhor comprometeu-se; está em ata, que antes de 

avançar com qualquer tipo de decisão sobre aquele edifício, viria à Assembleia para discutir 

a decisão final sobre o que é que se devia fazer e, se calhar, teríamos todos algumas 

surpresas, poupando algum dinheiro, se tivesse cumprido com aquilo que se comprometeu 

e, relembro, está em Ata.” ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira: 

------ “São três os assuntos que me trazem aqui: ----------------------------------------------------------

------ O primeiro assunto tem a ver com a proposta de recomendação feita por mim e pelo 

Sr. Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PJ da União das Freguesias de Belazaima, 

Castanheira e Agadão, relativamente ao contrato assinado entre a Câmara Municipal de 

Águeda e a ADRA. Sobre este assunto, pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se há 

alguma novidade. Relembro que a proposta de recomendação foi aprovada por 

unanimidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O segundo assunto também tem a ver com a ADRA e também tem a ver com aquilo 

que eu disse na última assembleia municipal, a respeito da possível construção de uma 

ETAR no Vilarinho, freguesia de Talhadas – Sever do Vouga. Na altura, perguntei ao Sr. 

Presidente se tinha conhecimento, se era a favor ou contra e, caso fosse contra, que teria 

feito para que a mesma não fosse lá construída. Na altura, o Sr. Presidente disse que a 

construção da referida ETAR iria avançar. Hoje, passados dois meses da última reunião da 

Assembleia Municipal vou dizer-lhe que a intenção da ADRA é mesmo construir uma ETAR 

nas Talhadas e fazer suas descargas no rio Alfusqueiro, afetando desta forma o parque 

fluvial do Alfusqueiro, na União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba e o parque 

fluvial de Bolfiar das freguesias de Águeda e Borralha. Devo dizer também que nas duas 

reuniões que tive com os responsáveis da ADRA, e já depois da última assembleia 

municipal, uma a 22 de maio e outra a 9 de junho, tanto o Eng. Vasconcelos como o Eng. 

Roque, disseram-me que aquilo que o presidente da Câmara me tinha dito, na última 

assembleia municipal não correspondia à verdade. Hoje, tenho a certeza que o Sr. 

Presidente terá um maior conhecimento do assunto e poderá de forma mais conclusiva, 

responder às perguntas que lhe fiz na última assembleia municipal. Recordo-lhe: - É a favor 

ou contra e se é contra o que tem feito relativamente a este assunto; -------------------------------
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------ O terceiro assunto tem a ver com o fecho das escolas do nosso concelho. Sobre este 

assunto, quero prestar aqui a minha solidariedade com os meus colegas presidentes de 

junta onde ocorreram os encerramentos e dizer, para que no futuro não aconteçam mais 

encerramentos; que a prevenção é fundamental. Visto que todos nós aqui sabemos que 

uma escola, tal como o Centro de Saúde ou como o Hospital, depois de encerrado nunca 

mais abre.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Maria Utilia Ferreira da Rocha Ferrão – PS : -------------------------------------------------------

------ “O que me traz aqui hoje é um assunto que nós já debatemos aqui muitas vezes, mas 

esse assunto inquieta-me e não só a mim como a todas  as minhas colegas: é o hospital de 

Águeda! Dirijo-me hoje a esta Assembleia para partilhar essa situação de insegurança que 

nós todas sentimos em relação ao problema que tem vindo a prolongar-se numa extensão 

enorme. Serviços fecham e abrem. As pessoas desaparecem dos serviços; vão para Aveiro; 

é um vaivem sem fim, sem contar que, de um momento para o outro, surgem notícias como 

esta: quando os horários já estão todos feitos; quando as pessoas já têem previsto para 

onde devem ir e o que devem fazer durante os meses de férias, dizem-nos: “ O serviço de 

ortopedia vai fechar a partir do dia 15!” estava previsto que este serviço ficasse reduzido a 

oito camas. Perguntamos então, o que será feito de todas estas pessoas, funcionárias que 

trabalham neste serviço. Evidentemente irão para Aveiro; ----------------------------------------------

------ Por outro lado, todos nós sabemos que foi implementado um serviço de cirurgia 

ambulatória; soubemos também que esse serviço funcionaria apenas duas vezes por 

semana. Tudo isto perturba psicologicamente, moralmente e fisicamente todas as pessoas 

que trabalham neste hospital. E, é por isso que ontem, ao recebermos esta notícia eu fiquei 

perturbada. E não só eu! Todas ficámos perturbadas! ---------------------------------------------------

------ E, aqui e agora, eu intervenho como deputada, mas esencialmente como profissional 

de saúde, que sou e utente deste mesmo serviço de saúde, no qual várias vezes fui 

atendida e muito bem! Nesta última condição é que me confronto às dificuldades e tantas 

vezes ao desespero de quem recorre ao nosso Hospital e ao encontrar tantas portas 

encerradas, eu digo as portas de acesso à saúde, fico triste! Muito triste! --------------------------

------ É preemente e obrigatório que nesta assembleia se tenha a sensibilidade política, 

humana e ética para refletir este assunto em plena consciência. --------------------------------------

------ Numa altura em que se fala tanto de transparência, tenhamos a coragem de o ser! ------

------ Vamos olhar para estes profissionais a exercer funções nesta instituição! -------------------

------ Vamos olhá-los com clareza, bom senso e com o respeito que este assunto merece! ---

------ Sendo este um problema transversal de todos nós, desde há três anos, senão mais, 

confrontamo-nos com a abertura e encerramento de serviços o que tem implicado uma 
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constante mobilidade e adaptação de recursos humanos. Uma frequente alteração 

impossibilita qualquer projeto pessoal. Continuamos sem um projeto para a nossa 

instituição, com constantes ordens e mudanças e na maioria das vezes o silêncio aterrador 

da incerteza. Vivemos continuamente sem um amanhã e o hoje, incerto. --------------------------

------ Nós só queremos a verdade atempadamente fornecida por quem de direito, no que se 

refere ao futuro do Hospital de Águeda e do Centro Hospitalar do Baixo Vouga. -----------------

------ A minha pergunta é: -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Como é que estes profissionais podem prestar cuidados de excelência, que é o que se 

espera deles, e são constantemente atropelados nos seus direitos e dignidade profissional? 

------ É o nosso serviço nacional de saúde que deve ser defendido localmente e a nível 

nacional! É tudo o que tenho a dizer!” ------------------------------------------------------------------------- 

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU ; -------------------------------------

------ “Mais escolas vão encerrar no país e no nosso concelho. Em Águeda são quatro, todas 

do primeiro ciclo: Paradela, Belazaima, Lomba de Agadão e Pedaçães; ----------------------------

------ Para além das situações resultantes do encerramento das escolas: desertificação do 

interior, esforço complementar para as crianças e para as famílias, falta de pessoal auxiliar 

nos agrupamentos de escolas que as vão receber, encerramento já repudiado pela 

Associação Nacional de Municípios, pela coordenadora das associações de Pais e pela 

generalidade dos atores do fenómeno educativo em Portugal. Temos, também, o pronuncio 

de a muito curto prazo vermos o encerramento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

de Águeda, pelo menos na forma como atualmente está integrada no sistema de ensino 

superior em Portugal.  Esta não é uma estirada pessimista; é uma constatação da realidade 

e resulta do conhecimento que está a acontecer nas universidades portuguesas, 

nomeadamente a de Aveiro à qual a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Agueda 

está ligada e da qual depende. O encolhimento da Universidade de Aveiro passará a maioria 

das vezes pelo encerramento dos seus ramos mais débeis e a Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Águeda é um deles. ---------------------------------------------------------------

------ A total ausência nos últimos anos de políticas que defendam a natalidade, a falta de 

perspectivas com que a juventude se depara, já que os estudos não asseguram trabalho, a 

crise que leva à redução drástica da natalidade estão a definhar o país. A população 

decresce anualmente e já se refere que antes do final deste século seremos apenas seis 

milhões. Ou seja: um país com cinco milhões de velhos; mais de 80%. Um país sem futuro 

se não houver quem ponha termo, rapidamente, a este estado de coisas; se não houver 

quem dê um murro na mesa e grite bem alto que assumimos a nossa responsabilidade 

como sempre fizemos, mas para que isso possa acontecer não podemos empenhar o nosso 
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futuro como nação. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Um outro aspeto prende-se com a notícia que li num órgão de comunicação social 

local, neste fim-de-semana. Refiro-me à opinião dos responsáveis pelos agrupamentos de 

escolas do concelho agora acompanhados pela autarquia, ao manifestarem todos a 

necessidade de uma reflexão e de cautelas quanto à transferência de competências do 

governo para as autarquias. Fico satisfeito com esta atitude ponderada dos principais 

responsáveis locais a qual contraria o entusiasmo inicial manifestado pelo executivo e que 

me chegou a assustar. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Finalmente duas ou três palavras sobre a Canário & Lucas. Está aqui um ponto escrito 

mas vou reduzir porque já se disse muita coisa. Sei que o Sr. Presidente da Câmara não 

gostou das minhas palavras quando me referi a este assunto numa entrevista recente num 

órgão de comunicação social local. As minhas opiniões não pretendem agradar ao Sr. 

Presidente da Câmara pretendo sim ajudar a resolver alguns dos problemas do concelho e 

por isso tento que sejam no sentido da construção e não do “bota abaixo”. Vou cortar porque 

ir-me-ia repetir e vou dizer uma coisa: ------------------------------------------------------------------------

------ Sinto que Águeda e os aguedenses estão prejudicados pela falta de clareza e por 

termos na Câmara o PS no poder que quer, pode e manda e termos na oposição, ou em 

parte da oposição, porque eu sou membro da oposição e não me considero no leque que 

vou criticar, o PSD e CDS juntos a tentarem tirar partido político, o que é legítimo, querem 

ser alternativa, duma forma que me parece a menos correta; não favorece Águeda nem os 

aguedenses porque se favorece o confronto e não a troca de ideias e isso é muito 

penalizador e quem sofre é Águeda. Por isso apelava a que no futuro houvesse maior 

clareza e para que da parte do PSD e do CDS houvesse uma atitude mais construtiva. 

Todos sairíamos a ganhar.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara  – PJ da União das Freguesias de 

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Instalou-se em Águeda a nebulosa. Eis a nebulosa! Chegámos ao mundo 

“faceboquiano”, da atoarda, de lançarmos aquelas bocas um bocado na cena do provérbio. 

Branco é, galinha o põe; Águeda é cinzento! Cuidado! Nem tudo o que luz é ouro! Em 

Águeda não! Em Águeda é para aí prata! E é isto o que o PSD no facebook tem vindo a 

fazer. O PSD e o CDS se têm dúvidas devem perguntar, inteiramente de acordo e não 

devem insinuar muito. Não devem vir para aqui com malabarismos de datas para aqui e 

datas para acolá, porque um deputado municipal tem funções e uma delas é a função de 

fiscalização. Se a gente tem na ideia que o presidente e os vereadores andam a meter 

dinheiro ao bolso, zás tribunal! Zás! Policia judiciária! Sem dúvida nenhuma! Sem dó nem 
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piedade! Eu gostava de perceber também se o Sr. Presidente da Câmara tem que andar de 

edital em edital, de fábrica em fábrica, a ver o que é que diz o edital. E a ter conhecimento 

disso tudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há também uma coisa que me espanta sempre na vida política: é que, os políticos é 

que ficam sempre com o ónus do menos correto e nós, os políticos, somos especialistas 

nisso: a denegrir-nos a nós próprios. Damos sempre um espetáculo, as galerias até estão 

bem compostas até já se tinha falado nesta coisa da nebulosa dando sempre este 

espetáculo triste de que o político é o menos sério e o privado é o mais sério. --------------------

------ A mim não me parece também que uma empresa de Águeda que tenha comprado algo 

por 139 mil euros, e se a empresa é de Águeda, no fundo também tem que ter alguma 

sensibilidade social e não vai passado de 32 ou 37 dias aproveitando-se do interesse de 

alguém, levar 350 mil euros ao próprio município. Parece-me socialmente estranho. É a 

minha opinião. Eu sei que as empresas são para ganhar dinheiro, mas porque é que aqui 

não se pode por um ónus de especulação à empresa? Porque é que tem que ser ao Sr. 

Presidente da Câmara? Acho que devemos levantar questões! Inteiramente de acordo! Eu 

também quero ver tudo esclarecido! Também quero que o Sr. Presidente da Câmara e o 

Chefe de Gabinete esclareçam. Há dolo?! Algum destes senhores desviou dinheiro para 

eles? Há dolo para o município? Eu estou a levantar questões também. Eu acho que este é 

um assunto sério demais para ser tratado desta forma na comunicação social, sempre 

levantando dúvidas. E eu quando estava há pouco a falar em malabarismos, retiro os 

malabarismo e digo a experiencia política e a sapiência política de uma data para aqui e 

uma data para ali, é exatamente para criar esta nebulosa que em nada engrandece a 

própria Assembleia, nem a Câmara, nem o Concelho. Em política tem que haver regras e 

tem que haver princípios e os opositores devem ser leais; leais a fazer oposição. E quando a 

gente tem razões para acusar acusa, não vem cá levantar a suspeição. ---------------------------

------ Relativamente ao Agitágueda eu também recebi muita papelada, o que me deixou mais 

descansado. Li alguns, não os li todos, onde eu acho que deve ser muito escalpelizado tudo 

muito bem para encontrar lá a criminologia toda e depois de encontrar lá essas coisas todas, 

agir em conformidade. E uma das coisas que eu li é que o dinheiro, em vez de vir para a 

Câmara e depois ir para o agente, podia vir diretamente dos bares para o agente sem 

passar na Câmara. Está lá dito. Se isso é verdade, não vejo onde está o problema. Agora, 

se a gente passa a vida a levantar nebulosas, então em termos políticos começa a ser 

intratável. Eu queria que as acusações, a terem cabimento, fossem mais concretas e eu 

espero que o PSD na próxima intervenção que fizer acerca desse assunto que vá um 

bocadinho acima do nível do facebook; que trate isto com mais seriedade e com mais rigor 
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também, porque isto é um espetáculo degradante, que estamos a viver em Águeda e eu, 

conforme todos aqui, também quero ver tudo esclarecido. Agora, que seja esclarecido e 

perguntado de uma forma mais elevada e mais concreta e que saiamos todos daqui com o 

conhecimento do que de facto se passou ou não passou. Queria dizer também que até 

provas em contrário, não tenho nenhuma razão objetiva de desconfiar de qualquer elemento 

do executivo, do Partido Socialista porque parece-me a mim também que o presidente da 

câmara na lei pode fazer uma compra de determinado valor sem ir aqui, ali ou acolá. Parece 

que a lei diz isso.   Portanto pode faze-lo ou não; numa compra de 4 mil, ou de 10 mil ou de 

300 mil conforme o que a lei diga. Se a lei diz que tem que ir à Assembleia Municipal ou à 

reunião de câmara uma compra de determinado valor tem que ir, se o Sr. Presidente 

ultrapassou esse valor está em incumprimento com a lei. E se a lei diz que pode? Qual é o 

problema? Há alguma ilegalidade? Não! Que no Agitágueda possa haver irregularidades 

processuais, acredito que sim! Qual será a câmara do país que não tem irregularidades 

processuais? É provável que haja! Vamos ver! Agora o que eu quero e me interessa saber é 

se há dolo para o município; se nos é subtraído alguma coisa a nós em detrimento de 

alguém e se alguém ganha com isso. Até porque se o executivo tem alguma coisa em seu 

abono, e eu discordo de muita coisa que o executivo faz mas isso é no plano das ideias, das 

conceções, dos caminhos e por aí fora, mas se há algo que este executivo tem é que 

herdou uma situação financeira absolutamente desastrosa e se há algo que este executivo 

fez ao longo destes anos foi a recuperação económica e financeira da câmara e fazer da 

Câmara uma instituição pública com créditos na praça com quem toda a gente quer 

negociar e tratar porque sabe que paga a tempo e horas, o que não se pode dizer de muitas 

outras instituições. E portanto, o facto de terem sido dados todos os documentos, dá-me a 

garantia e reforça-me a ideia de que este executivo se tem pautado pela clareza pela 

transparência e por aquilo que é melhor para Águeda. É o que eu tenho para dizer, para já.” 

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

------ “Sr. Presidente, uma primeira declaração de princípio: o Grupo Parlamentar do PS está 

com o seu executivo, tem completa confiança na credibilidade do executivo, tem completa 

confiança na honorabilidade do executivo e, a partir deste momento, poderemos então 

encarar que as nebulosas do CDS e do PSD são levantadas por aí, assentes, não só nas 

nebulosas mas assentes em frases e boatos. Meus senhores: estamos perante a tentativa 

da mentira, tentando comparar-nos com o passado. Não somos iguais. Não há comparação 

com nenhum do passado de Águeda. -------------------------------------------------------------------------

------------ Ouvi com atenção o Sr. Eng. Hilário Santos. Concordo perfeitamente e apoiamos 

que a Câmara recorra a pareceres e tem todo o nosso apoio para que a situação seja 
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esclarecida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Recomendo ao PSD e ao CDS, que de uma vez por todas, vejam se saem daqui 

esclarecidos; que deixem de lançar atoardas através do facebook, pelos jornais e pelos 

subentendidos, que sejam esclarecidos, que peçam ao Sr. Presidente da Assembleia, se for 

necessário, mais tempo para fazer mais perguntas, mas que seja hoje tudo esclarecido aqui. 

Estou a tentar controlar-me para não vos chamar alguns nomes, não em relação à vossa 

maneira pessoal de fazer as coisas, mas à maneira como fazem a política e tornam a 

política suja. Não se pode por a credibilidade das pessoas em causa. ------------------------------

------ Era meu objetivo vir aqui pedir ao Prof. António Martins, como nosso representante, 

eleito com o apoio e confiança do partido socialista, o PSD não tem confiança nele porque 

ultimamente não recorrem a ele, foi eleito por nós e com o nosso voto para que 

apresentasse um relatório, numa próxima assembleia que achar por bem, nós confiamos em 

si, o eu não parece ser o caso do seu partido e do PSD. ------------------------------------------------

------ Em relação a esta situação toda, eu não sei se o Sr. Presidente poderá arranjar uma 

solução para que depois da intervenção do executivo e depois das insinuações que aqui 

foram feitas, para que não se saia daqui sem um esclarecimento cabal. Eu aos meus alunos 

tento explicar uma, duas vezes estou disposto a explicar-lhe a vocês sete, oito as vezes que 

forem necessárias para que esta situação fique sanada. Podíamos ir para as contas. 

Acredito na credibilidade destas pessoas, na sua honestidade. São pessoas de bem. Não há 

desvio de dinheiro como havia antigamente. Está tudo registado. Poderá como o Sr. Paulo 

diz haver erros processuais, haver termos menos corretos mas não há dinheiro aqui como já 

houve anteriormente. As verbas estão registadas não falta dinheiro na câmara. Está tudo 

pago! Este executivo, não é e desculpem-me se estou a ofender alguém, igual aos 

anteriores executivos do PSD que eram uma vergonha porque não apresentavam contas, 

nem papéis, nem documentos, nem esclarecimentos. Não é igual! Pode ter defeitos. Aceito 

as intervenções do Eng. Hilário, são intervenções de oposição. Ele pede esclarecimentos e 

que lhe sejam dados, mas não é admissível a campanha suja que estão a fazer. Em relação 

à honorabilidade das pessoas, não é admissível.” --------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições o Senhor Presidente da Assembleia dá a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara  para alguns esclarecimentos, intervenção que se transcreve 

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

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

------ “Gostava de começar um pouco atrás. Como sabem eu já fui vereador do PSD e 

quando me candidatei pelo PS, depois fui derrotado e assumi as minhas funções enquanto 

vereador. Uma determinada altura, um ou dois meses depois de ter iniciado funções, numa 
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reunião de câmara o Sr. Presidente levou lá um processo a dizer que estava uma inspeção 

na Câmara de Águeda, que havia um caso muito grave que estava a ser averiguado. Fiz 

algumas perguntas ao Sr. Presidente, deixei-o falar cerca de 20 minutos e cheguei a uma 

altura e perguntei: mas quem é que está envolvido nesse caso? E ele disse: – És tu! E eu 

disse: - Não, não! Quem está envolvido és tu porque eu não votei esse processo! “Não pode 

ser! Vou buscar as atas.” -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Foram buscar as atas e verificaram que efetivamente eu não tinha estado na reunião 

de Câmara onde isto foi deliberado. ---------------------------------------------------------------------------

------ Meus senhores: vieram uns inspetores de Lisboa a Águeda a averiguar um processo 

que não se deram ao trabalho de o verem totalmente porque se tivessem visto a deliberação 

que recaiu sobre este processo tinham visto que eu não tinha intervindo e escusavam de ter 

gasto ao erário público aquilo que foi necessário pagar para ter dois inspetores a fazer 

entrevistas a funcionários da câmara durante vários dias sem consultar o processo. Isto 

passa-se em Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tivemos aqui uma outra inspeção, todos conheceram, já nestes últimos mandatos, em 

que veio aqui uma inspetora, que veio averiguar as minhas declarações proferidas nesta 

Assembleia em que eu disse a determinado momento que eu não iria fazer concurso para 

as chefias. Afirmei-o. Está lá. Está exarado em ata. Quando fui confrontado com isto disse à 

senhora inspetora: - Olhe, mas nós mandámos um processo para Lisboa tem a ver com 

umas estradas, em que há algumas irregularidades, na mesma ata, duas ou três linhas 

abaixo ou à frente estavam declarações do Dr. Paulo Matos a admitir essas mesmas 

irregularidades e eu disse: - Está aqui na mesma ata a admitir irregularidades. E ela disse: - 

Eu não venho ver isso! E não viu e nós tínhamos pedido para ver como é que resolvíamos 

aquele caso porque queríamos resolve-lo de forma correta para todos, mas não se quiseram 

manifestar sobre isso. Estava na mesma ata. --------------------------------------------------------------

------ Eu enquanto presidente da câmara tenho feito bastantes denúncias e assino sempre. E 

fico muito contristado enquanto cidadão e não sei o que é que andamos a fazer deste país 

quando as denuncias que são feitas por cidadãos que se atravessam e que dizem: “Eu acho 

que isto está mal”, não são averiguadas e são averiguadas queixas anónimas. Eu não sei o 

que é que se anda a fazer a este país, mas alguma coisa e alguém saberá o que anda a 

fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vamos então ao conteúdo desta sessão e do conteúdo desta Assembleia Municipal.----

------ Eu até estou admirado não ter tido nenhuma convocatória de nenhuma Assembleia 

Municipal extraordinária para discutirmos estes assuntos porque isto, já é os números 

habituais que temos, todos os mandatos, aqui do Sr. Eng. Hilário: nós tivemos um número 
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com a carta anónima, um número grande, um número que até tem alguma dificuldade em 

resolver e em ultrapassar porque lhe demos todos os papéis relativos àquela documentação 

e ficou com alguma dificuldade. Ainda hoje, tivemos uma reunião do executivo e até ele 

reconhece que ficou de alguma forma marcado com essa entrega desses documentos 

todos, porque, meus amigos, face aqueles factos todos e à primeira inspeção, que veio a 

Águeda para averiguar o que eu não tinha feito, propositadamente. Além de eu pugnar pela 

transparência, eu sei que os meus “amigos” estarão sempre atentos, a fazer coisas ou a 

pôr-me a fazer coisas que, efetivamente, eu não fiz. E, por essas razões, é que a Câmara 

Municipal de Águeda é avaliada por uma organização independente, uma 13ª do país em 

transparência e temos um elemento da Assembleia Municipal, que ninguém nos obriga a ter, 

somos a única câmara do país que o tem, e um elemento do povo, aliás que foi indicado e é 

um representante do CDS tendo assim dois elementos nessa comissão. Eu não sou 

obrigado a fazer isso. Eu mandava os serviços fazer, mandar para lá, assinava e estava 

cumprido. Isto é transparência! Mas eu admirei-me não ter havido uma assembleia 

municipal extraordinária. Houve aquele espetáculo da carta anónima, depois sim, tivemos 

uma assembleia municipal extraordinária para discutir os reposicionamentos; o presidente 

foi culpado de tudo. Eu já fui culpado e julgado não sei quantas vezes nesta assembleia e 

nos órgãos de comunicação social e isto repete-se sucessivamente. Meus senhores: haja 

decência na política! Procurem-se os factos e depois participe-se e tenham-se as atitudes 

que se devem ter. Mas o Sr. Eng. Hilário já nos habituou aqui a outros números. Tentou, 

embora alguns senhores presidentes de junta não foram nisso, chumbar o Orçamento. Para 

quê? Única e exclusivamente para dificultar a vida à Câmara. Eles esquecem-se que 

dificultar a vida à Câmara é dificultar a vida aos aguedenses todos. Nós compreendemos 

que haja grande dificuldade por parte do PSD ver como é que nós conseguimos fazer a 

gestão que fazemos porque, como já foi aqui referido, encontrar uma câmara com 18 euros 

milhões de dívidas, a pagar como pagava, ter impostos no máximo e agora ter uma câmara 

que faz as obras que faz, o investimento que faz, impostos no mínimo e disponibilidades que 

está aí na informação, superior a 12,600 milhões, custa a engolir! Eu lembro-me 

perfeitamente do Dr. Alberto, quando nós já estávamos com 11 milhões de disponibilidades 

ele vir perguntar-me a esta mesa se era efetivamente verdade. Porque eles não sabem gerir 

estas coisas. É de qualquer forma. Mas ainda em voltando atrás um pouco e às assembleias 

que temos tido, o Sr. Eng. Hilário chega aqui, sabe todas as leis e estamos todos 

condenados, mas afinal, não é bem assim porque todas as vezes que cá veio, todas as 

questões que levantou, vejamos: reposicionamentos, etc. tudo está resolvido. Mas o Sr. 

Eng. Hilário tem feito coisas muito piores aqui. Ele vem aqui levantar suspeições sobre 
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empresas respeitáveis da nossa terra e isto é do pior. Eu posso-vos dizer que ele tem 

cortado a minha ação porque eu sinto-me inibido de ter contactos com algumas empresas 

que podem colaborar com a Câmara de Águeda, podíamos fazer mais coisas pelo concelho 

e ele chega aqui e lança questões para o ar, lança a dúvida e a suspeição e a questão é: 

porque é que são só as pessoas e as empresas ligadas ao PS? Porque é que ele não 

pergunta das relações comerciais por exemplo o presidente da comissão política com a 

Câmara de Águeda. Porque é que nunca pergunta? Porque é que não são pessoas ligadas 

ao PSD? Isto não se faz! Isto é tentar destruir um concelho! Isto é do mais baixo que existe 

em política e em relacionamentos entre pessoas! Isto é destrutivo para o concelho. E é isto 

que vocês têm tentado fazer. Por isso é que para as autárquicas o PS tem 60% e depois 

nas outras eleições o PSD ganha à vontade. É preciso termos credibilidade e sabermos o 

que andamos a fazer. Não podemos estar aqui pessoas como pessoas, como já foi dito 

nesta assembleia. Vocês têm feito isso sistematicamente. É esse sempre o vosso problema 

e é essa a vossa questão. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Ainda voltando às empresas deixem que vos diga que aquilo que fizeram ao Eng. João 

Aidos na última reunião é do mais baixo que se pode fazer – “ O seu amigo João Aidos”. O 

que é que isto passa? Que tem relações de favorecimento comigo! Isto é verdadeiramente 

execrável. É isso que passa para a opinião pública. ------------------------------------------------------

----- O Sr. Eng. João Aidos foi uma pessoa que eu fui buscar para trabalhar comigo no 

Centro de Artes e que não conhecia de lado nenhum. Foi isso que aconteceu. Todas as 

pessoas que trabalham com a câmara de Águeda e que não são ligadas ao seu partido, o 

senhor tenta-as acusar sempre. Chega! Isto é má formação. É isto que não pode haver na 

política. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora vamos falar do Agitágueda, museu da indústria e outros assuntos desconexos. --

------ Eu penso que não passará pela cabeça de ninguém que haja desvio de dinheiro para 

qualquer um dos membros deste executivo. Penso que isto estará posto fora de causa. Eu 

não sei se vos passa pela cabeça, mas se vos passa, digam. Aquilo que estão aqui a 

levantar, até agora, são problemas administrativos. E posso-vos dizer que isto de gerir, é 

com todos os recursos que nós temos à nossa frente e às vezes temos de fazer algumas 

coisas, no sentido de catapultar o investimento que temos. Porque, não sei se ouviram, mas 

se não ouviram eu digo-vos: a Feira do Vinho e da Vinha, aqui no nosso vizinho município 

de Anadia, é uma semana e pouco e custa 215 mil euros; nós fazemos três semanas por 

pouco mais do que isto. Dou de barato! Como é que nós fazemos. Não é com uma gestão 

rigorosa e criteriosa dos acontecimentos? Aquilo que nós temos na câmara, a situação 

financeira que temos, é porque temos uma gestão muito apertada de todas as situações. ----
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------ Sobre o Agitágueda e sobre outras situações, efetivamente há pagamentos que são 

feitos de determinadas entidades que lá estão, no caso concreto, os bares, a outras 

entidades que prestam serviços. Não está isso em causa. Isto está feito! Assumimos essa 

situação! Agora, aquilo que se passa é que acham que tudo é uma grande nebulosa. O Sr. 

Eng. Hilário nessa reunião, também acha que os quiosques em Águeda também são 

duvidosos. Nós não colocámos um pagamento à Câmara, mas prestação de serviços à 

Câmara. È muito fácil de gerir quando o dinheiro não tem valor. Por exemplo: em todas 

estas instalações que nós fizemos, por concurso público, aquilo que se passa é que as 

pessoas têm lá que vão prestar serviços à população. Tem uma casa de banho que é para 

estar aberta à população. Os senhores sabem quanto é que custa uma casa de banho ao 

município se for o município a tomar conta delas? Precisa do ordenado de duas pessoas. 

Isto é fácil: ou temos das nove às cinco e não temos aos fins-de-semana, não temos aos 

feriados, não temos férias não temos nada, ou então precisamos de duas pessoas. Quanto 

é que isto vale?! Ordenado mínimo nacional. Façam as contas. É fácil! Nós vamos para uma 

concessão em que as pessoas fazem isto e prestam outros serviços à câmara e 

conseguem-no fazer de uma forma muito mais económica para todos. Ficamos todos a 

ganhar com isto e envolvemos a comunidade; chamamos as pessoas a participar. É assim 

que nós queremos fazer as coisas e vamos intentar sempre neste caminho, porque nós 

queremos um caminho de sustentabilidade para a autarquia e para o concelho. -----------------

------ Sobre o museu, ando efetivamente desde 2011 a fazer recolha de peças e já fizemos 

algumas coisas e temos algumas empresas que se disponibilizaram para ceder 

equipamentos. A nossa intenção era fazê-lo no IVV foram umas instalações também 

compradas por esta câmara - ah: deixei-me dizer também que além dos 12,600 milhões que 

estão aí nas disponibilidades, nós comprámos os terrenos todos do parque empresarial, 

comprámos os terrenos do parque urbano, comprámos o Santos, comprámos o IVV, 

comprámos agora o Canário & Lucas, pagámos e temos 12,600 milhões disponíveis; como 

um colega vosso dizia, nós devemos ter uma fábrica de dinheiro lá nos armazéns, porque 

antigamente era só dívidas –, mas voltando ao museu, um dos sócios da empresa 

contactou-nos e contou-nos que compraram a Canário & Lucas e as máquinas estão à 

venda, dizendo: - Um dia destes vai lá o sucateiro e compra aquelas máquinas. Não acha 

que poderia ser interessante para o museu? Respondi: - Vamos lá ver! ----------------------------

------------ Fui ver. Vi as máquinas todas a funcionar, todas no sítio, todas a trabalhar. Aliás, a 

empresa está hoje ainda a trabalhar; vi uma estrutura de madeira no telhado, daquelas dos 

anos quarenta, do século anterior; vi as gavetas das peças, o resto das peças, uma fábrica a 

funcionar; senti o cheiro dos ácidos que lá se faziam antigamente que ainda está dentro 
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daquelas paredes, olhei para aquele conjunto – e atenção! Quando lá fui, foi para comprar 

máquinas – olhei para aquele conjunto e eu disse: - Eu acho é que compramos o edifício 

porque isto fica bem aqui! Porque eu também faço contas; faço muitas contas! E, tirar 

aquelas máquinas todas de lá, pô-las para um armazém, depois colocá-las no IVV ou noutro 

sítio tem custos muito elevados e entretanto desapareceriam muitos equipamentos e nunca 

teríamos o ambiente que teríamos ali e, por isso, decidi, na altura, que iríamos negociar. 

Posso-vos dizer que falei com várias pessoas sobre se comprávamos tudo ou parte e eu 

achei que devíamos comprar tudo porque teríamos condições, porque Águeda não é só 

ferragens e Águeda tem outras potencialidades. Mas, para mim, foi um negócio como tantos 

outros que são feitos nesta câmara. ---------------------------------------------------------------------------

------ Eu não sei como é que o Sr. Alberto Marque e o Sr. Eng. Hilário negoceiam mas com 

certeza vão sempre pedir a fatura ao vosso cliente para saber por quanto é que ele 

comprou. Aqui, a noção de comércio, que é a lei da oferta e da procura, e eu, é pelo juízo 

que faço do bem e faço a oferta, os senhores não. Para mim, negócio é assim. Eu mando 

avaliar e tinha duas avaliações: uma avaliação das finanças que é pública e outra avaliação 

de um técnico e a partir daí foi negociar. Não é por pedirem não sei quantos que o 

presidente da câmara oferece não sei quantos! O Presidente da Câmara quando vai 

negociar sabe o que vai fazer. Se não soubesse o que anda a fazer não tinha uma câmara 

com a sustentabilidade como tem e estava cheia de dívidas. Por isso, não é por pedirem 

muito ou pouco que levam. Levam o que é justo. Eu não tinha de saber, eu não tinha de 

procurar por quanto é que tinham vendido. Eu não posso ser culpado do estado querer 

vender por qualquer preço. Não posso ser culpado por isso! Eu tenho duas avaliações e eu 

comprei abaixo das duas avaliações. Há aqui alguém que diga que foi caro? Que está mal 

comprado? Há alguém que diga? O terreno sem nada custa 44,00 euros o metro. É caro? 

Meus senhores: comprámos pelo preço justo! Mais abaixo do que isso. Avaliado pelas 

finanças e por um técnico. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a PJ que esteve na câmara, eu não posso falar sobre isso, mas o estado de 

arguido é um estado normal de presidenta da câmara. Posso-vos dizer, é público e notório, 

saiu nos jornais, que eu sou arguido. Se tenho mais processos, sinceramente, sou capaz de 

ter, mas deixem que lhe diga que, infelizmente, esse é um estatuto facilmente atingido. E de 

momento não estou muito preocupado; estou preocupado com o concelho de Águeda e em 

ter a melhor gestão possível para a Câmara de Águeda. E, para terminar, porque eu estou 

farto, porque isto se repete todos os anos, e eu estou farto de ser frito em lume brando, 

cansado, nesta sala já fui julgado não sei quantas vezes. Chega! Eu sou pela transparência! 

Assumo sempre as minhas responsabilidades. Eu não fujo, não uso truques, não faço nada 
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disso. Enquanto há outros que fogem das suas responsabilidades eu não o faço, nunca o fiz 

e espero manter-me assim. E por isso pedi à Inspeção Geral de Finanças que fizesse uma 

inspeção à Câmara de Águeda. Quem não deve, não teme! Estou farto das vossas 

insinuações. Estou farto de vocês tratarem mal as pessoas e os colaboradores da Câmara! 

Mudem de atitude! É demasiado baixo! È demasiado mau para todos nós! Vocês prejudicam 

o concelho e prejudicam a nossa ação porque estas coisas levam-nos energias. Se vocês 

estão a pensar que nos param por isso, a mim, não! Até ao último dia eu estarei cá. E 

posso-vos dizer que ainda tenho planos e força para fazer muito mais por esta terra que 

merece, e não merece aquilo que vocês têm andado para aí a fazer.” ------------------------------

------------------------------------ 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 na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 

75/2013 de 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

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

------ “Só queria fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara. Pelas informações que 

são prestadas há uma diminuição muito grande do contencioso que está neste momento na 

Câmara. Eu gostava de saber o que é que se passou em termos do contencioso.” -------------

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

------ “Aproveito a intervenção do Prof. José Vidal relativamente ao contencioso e peço-lhe 

desculpa de utilizar só um minuto para esclarecer uma coisa que há bocado não esclareci. E 

o esclarecimento em questão é este: quando há bocado o Sr. Presidente da Assembleia 

referiu que tinha sido considerado improcedente um pedido de anulação de assembleia, eu 

devo esclarecer que quem fez o pedido de anulação de assembleia em 2002 fui eu porque 

houve uma assembleia que foi mal convocada para uma declaração de utilidade pública de 

um terreno. Nunca até este momento fui chamado ao tribunal para ser ouvido sobre as 

razões que aduziam ao pedido de impugnação. Nem uma única vez! Acerca de um ano, 

sensivelmente menos que isso, a Sra. Dra. advogada disse que o tribunal a tinha notificado, 

se eu queria recorrer. Eu disse que não; eu pedi ao tribunal justiça, durante dez ou onze 

anos nunca ninguém me quis ouvir, neste momento tudo aquilo que estava pendente da 

anulação desta Assembleia já foi decidido e o assunto já foi resolvido, ou seja: se eu pedi 

justiça e o Tribunal não me fez justiça, neste momento não faz sentido que eu continue com 

um processo que já não me vai prestar justiça e portanto, peça a anulação do processo. E 
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portanto, a declaração de improcedência resulta precisamente da minha decisão de não 

continuar com o processo. Porque, de facto, quando não se faz justiça e a justiça é pedida, 

não vale a pena gastar dinheiro aos tribunais e é também uma das razões porque a Câmara 

neste momento tem menos um processo.” ------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda , apresentou os esclarecimentos 

que entendeu necessários para responder aos intervenientes, conforme se transcreve na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sr. José Vidal, estes contenciosos referem-se ainda às situações das estradas, 

processos complicados. Isto esteve em tribunal e chegou-se a acordo judicial para resolver 

estas situações porque nós, face àquilo que estava exarado e que acontecia, não nos era 

possível pagar estas faturas. Foi isso que aconteceu e penso que resolvemos assim essas 

situações. Está tudo resolvido, finalmente.” -----------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Apresentação do Projeto do Centro de Artes de Águed a; ----------------------------

------ Acerca deste Ponto, a respetiva apresentação, interior e exterior, em PowerPoint, do 

projeto ficou a cargo do Sr. Arquiteto  responsável que contextualiza referindo que faz 

quatro anos que foi lançado o primeiro concurso público do Centro de Artes de Águeda e se 

deu início ao projeto, salientando que quando nas primeiras visitas ao terreno, sentiram que 

era um privilégio o local disponível, tão próximo do centro, num terreno tão interessante e 

com uma visibilidade e um contacto com a urbanidade tão forte. O edifício foi concebido 

tendo em conta um determinado programa, determinadas funções e determinados espaços 

previstos para aquele contexto. A interpretação desse programa deu origem a uma 

quantificação de áreas e uma organização espacial de áreas quer em relação a toda a 

orgânica e funcionalidade que era expectável, do edifício tendo em conta a grande intenção 

de racionalização de recursos quer físicos quer humanos e todo o conceito do projeto foi 

desenvolvido à volta dessa ideia. Um edifício que tem várias valências: um auditório, um 

espaço de exposições, um café-concerto, um serviço educativo, várias funções com uma 

grande área mas que ao mesmo tempo se pretendia ter tudo perto e não áreas separadas 

para gerir este grande edifício e poder chegar aos interesses dos diferentes públicos. 

Relativamente ao desenho teve-se em conta o contexto e deste modo preservou-se e deu-

se dignidade à chaminé como referência importante e até histórica da cidade. Foram 

contidos nos custos visando um equilíbrio entre a escolha dos materiais e a rentabilização 

dos espaços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nesta apresentação conjunta o Sr. Eng. João Aidos salienta o diálogo havido com a 

equipa que ganhou levando a algumas alterações, referindo que se está perante um projeto 

arrojado e forte, o que considera importante para Águeda em termos de arquitetura de 
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referência a nível nacional, representando alguma contemporaneidade, com um ar mais 

jovem, sendo o primeiro edifício do género em Portugal que parte de uma rótula central, 

estando tudo muito centralizado e com grande otimização dos recursos e sustentabilidade 

energética. Considera a sua larga experiência pessoal, acumulada ao longo dos anos, como 

consultor e ter feito cerca de vinte teatros, diretor artístico e projetista de vários teatros: 

Aveiro, Faro Guimarães, uma série deles, em Portugal, uma mais valia para a equipa na 

conceção do projeto, uma vez que tinha alguma consciência relativamente aos objetivos da 

sua utilização, tendo em conta a cidade com uma certa programação artística, os artistas na 

cidade, o território, a população e densidade. E por isso pode afirmar que não há nenhum 

teatro no país com esta otimização de recursos. Refere o auditório, nunca com menos de 

600 lugares, que poderá vir a ser alugado e rentável; haver um espaço com uma dimensão 

que não fosse exagerada, para as artes visuais e performativas preenchendo essa lacuna 

na cidade e nesta fase foi solicitado um espaço dedicado ao serviço educativo. Este 

equipamento terá que ter uma atividade regular e com qualidade artística, todo o dia, toda a 

semana dando resposta aos diferentes públicos. Tentou-se que o espaço tivesse o máximo 

de maleabilidade possível para as diferentes atividades, sustentabilidade energética e 

utilização de leds que tem a ver com a marca da própria cidade. Tentou-se a rentabilização 

e otimização do espaço. Salienta a chaminé na praça que representa a memória, a memória 

da cidade industrial, mas também uma nova praça onde tem um café concerto, um espaço 

com diversas valências tais como a proximidade que é possível criar com o público, a 

qualidade da régie que é uma coisa de que toda a gente reclama, a iluminação, os beliches 

para descanso dos técnicos quando necessário, a torre cénica, a iluminação frontal, sistema 

de varas, as robóticas, o balcão, sem haver lugares maus, mesmo no corredor central. Foi 

na sua perspetiva, concebido com muito bom senso, considerando-o muito mais competitivo 

do que qualquer teatro da região e é visto como um complemento dos outros equipamentos 

na cidade: Incubadora, Pensão Santos, Biblioteca, Fórum e outros espaços alternativos 

como o IVV; a ideia que isto é um complemento de uma rede, uma plataforma inteira na 

cidade. É um equipamento importante concebido por um estudo e pode ter um elemento que 

pode ser catapultador para uma estratégia concertada de cidade, sendo importante que 

todos percebam qual é a estratégia, a sustentabilidade de um equipamento destes. ------------

------ Por sugestão do Sr. Presidente da Assembleia Municipal  este estudo de 

sustentabilidade será apresentado mais tarde, em momento oportuno e mediante questões 

que sejam colocadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD : --------------------------------------------------------

------ “A minha primeira nota prévia tem a ver com o consultor que nos acaba de apresentar 

este projeto e integrado nele, Eng. João Aidos, e ele próprio apresentou também o seu 

curriculum e é importante eu falar um pouco sobre isso. Percebi bem o que disse, gosto 

olhos nos olhos, digam aquilo que pensam, que é assim que eu também sou. E quero 

esclarecer exatamente o seguinte: quando fiz a intervenção nesta Assembleia Municipal 

sobre o Eng. João Aidos e quando questionei os valores que este colaborador da Câmara 

estaria a receber e expliquei porquê. Expliquei que um colaborador que recebe 4.500 euros 

mensais terá que obviamente haver uma explicação da câmara sobre a realização do 

trabalho deste colaborador, sob pena, se não houver, estar a prejudicar o próprio 

colaborador. Porque se o trabalho está a ser bem feito só temos que o elogiar. Porque nós 

temos que perceber uma coisa, Sr., Presidente: hoje vivemos em contenção. Um professor 

universitário adjunto, doutorado, ganha 2.800 euros brutos por mês e, portanto, o dinheiro 

todo é pouco. Não houve nenhuma crítica ao Eng. João Aidos ou ao Sr. Presidente por ser 

seu amigo ou não. A questão que se põe e que eu critiquei e continuo a criticar, é a forma 

como são feitos esses contratos. Porque se quer contratar o colaborador, contrata com um 

contrato só; não faz dois contratos e depois no mês de Março faz um contrato único de 

4.300 euros mais uma adjudicação direta. Critiquei isso, mas respondi agora ao Sr. João 

Aidos, porque fez a sua apresentação, apresentando o seu curriculum. E como quem não se 

sente não é filho de boa gente, o senhor sentiu-se e eu também me sinto. É esta a situação. 

Não ponho em causa a sua competência técnica; ponho em causa a maneira como são 

apresentados estes projetos sem nenhuma explicação. Havendo explicação de todo o 

trabalho que o Sr. técnico faz a todos os níveis no nosso município, se for válido cá terá os 

nossos elogios. Em relação a isto, gostei da apresentação e na realidade tive dúvidas sobre 

o corredor central, mas eu se calhar sou um pouco tradicional e não percebo muito desta 

área, mas quando me diz que evitando o corredor central os acessos são melhores e deixa 

de haver lugares maus, eu fiquei com a ideia do contrário, mas admito estar enganado neste 

facto. Gostava também de perceber essa área que tinha explicado, pode não ser agora, não 

me importo nada que seja mais à frente e que me mandem informação sobre isso. -------------

------ Mas para nós é importante saber duas coisas. Eu tinha a ideia que este projeto custaria 

3,5 milhões de euros e depois acho que já vi 4,5 milhões de euros. Só queria que o Sr. 

presidente me esclarecesse sobre isto: financiamento para o projeto, prazos para a entrega 

do projeto que são fundamentais para podemos avaliar isto porque, como disse e muito 

bem, é um projeto que se iniciou há quatro anos, já sofreu várias transformações e é para 

sabermos exatamente o que estamos hoje aqui a discutir. Quanto ao resto parece-me 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 27/junho de 2014  

30

interessante. “ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sobre a questão dos contratos, Sr. Eng. João Aidos: nós nunca escondemos contrato 

nenhum. O senhor pode-nos perguntar e não vir para aqui lançar suspeitas. Lançou a 

suspeição. Bastou ler os jornais. A culpa não é dos jornalistas. Os jornalistas têm de 

apresentar o que se passa aqui. E o Eng. João Aidos tem um contrato com o Centro de 

Artes e tem feito outros trabalhos connosco. O Centro de Artes é um trabalho os outros 

trabalhos são outros trabalhos. Têm início e têm fim. -----------------------------------------------------

------ Sobre os custos deste processo, este irá a concurso por 5,100 milhões de euros. Como 

o senhor sabe não há neste momento qualquer programa aberto, no entanto, eu estou 

convencido e posso-lhe dizer que temos tido algum êxito nessas coisas e estou convencido 

que ainda há-de ser financiado pelo atual Quadro de Apoio Comunitário. Estou convencido. 

Se me perguntar por provas, não tenho, como ainda não tenho muitas outras coisas que 

estamos a fazer e que ainda não temos financiamento para elas. Como sabe, estamos 

numa fase final, ou seja: estamos a gerir o over booking e estou convencido que haverá 

para financiar. A câmara tem disponibilidades para o fazer e por isso é que nos podemos 

por a fazer esta obra e depois esperar pelo financiamento que venha, porque não põe, de 

forma alguma, em causa as contas da autarquia. O valor será mais baixo do que aquele que 

vai a concurso. Este assunto não irá na  próxima reunião de Câmara, talvez na seguinte. 

São concursos demorados, têm sempre muitas questões, depois tem o visto do tribunal de 

contas, mas contamos que esteja adjudicado ainda este ano. Prazo de execução é de dois 

anos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente: em relação às perguntas que lhe fiz, fiquei esclarecido, vai avançar 

com o processo e obviamente que depois se vai tentar candidatar a obra aos fundos 

comunitários europeus. Em relação às outras afirmações que faz, são mentira. Porque o 

senhor preocupou-se muito com as suspeições, mas não se preocupa em ler os 

documentos. Não é verdade que o Eng. João Aidos só tenha um contrato, mas sim dois 

contratos com a Câmara. Tem dois! O senhor disse que ele tinha um e depois fazia mais 

alguns serviços.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara informa que são dois contratos: um contrato para o 

Centro de Artes e depois outros contratos para outros serviços. --------------------------------------

------ O Eng. Hilário Santos  continua a sua intervenção: -----------------------------------------------

------ “O Sr. Presidente é capaz de me explicar a mim qual é a diferença num contrato que 

tem com o Centro de Artes, do qual recebe 1.800 euros por mês durante nove meses, de 
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abril a dezembro; ou então, os tais outros serviços que o senhor fala, que é um outro 

contrato, que também vai de abril a dezembro e que recebe 2.600 euros. O senhor fala de 

outros serviços que ainda existem efetivamente, mas não está isso em causa. Só estou a 

especificar que o senhor está a dizer uma asneira. São dois contratos! Não venha dizer que 

é um contrato mais serviços.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara reafirma que são dois contratos e pede para ao Sr. 

Presidente da Assembleia para o Sr. Eng. João Aidos fazer a apresentação, o que acontece 

após o pedido de esclarecimentos do Sr. deputado António Martins : ------------------------------

------ “Eu só queria fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara e eu gostava que ele 

me esclarecesse relativamente a essa matéria. Eu não tenho dados à mão, mas tenho a 

sensação de que na altura estávamos a falar de dois milhões e tal e que relativamente ao 

projeto apresentado havia uma penalização para os projetistas se não fosse cumprido esse 

orçamento. Gostava que o Sr. Presidente me esclarecesse porque eu estou a ver que 

estamos a duplicar e que há uma derrapagem para o dobro e portanto, qual é a implicação 

que isso pode ter de legalidade relativamente ao concurso em função daquilo que os 

projetistas eram penalizados ou não, relativamente a esta matéria.” ---------------------------------

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

------ “Efetivamente houve grandes alterações entre o que foi a primeira fase do concurso de 

ideias e tinha de ser, salvo erro, um projeto para 3,5 milhões, não tenho a certeza, mas era 

um valor inferior a este, só que tinha muito menos lugares do que está aqui em causa neste 

momento. Portanto, por causa da sustentabilidade da sala, foi alargada a sua capacidade 

para ter mais capacidade e mais valências do que estavam previstas no concurso de ideias. 

Eles tinham que apresentar um projeto para aqueles lugares e para aquelas valências. Na 

segunda parte houve três propostas que foram a jogo: esta e mais duas e aí as regras foram 

estas que agora constam deste contrato. --------------------------------------------------------------------

------ Neste momento o Sr. Eng. João Aidos intervém para explicar melhor dizendo: ----------

----- “É que aquilo não tinha uma caixa de palco. Nenhum dos três previa uma caixa de palco 

e sem uma caixa de palco não era possível responder a um conjunto de espetáculos: de 

ópera, de ballet contemporâneo, uma série de coisas que não era possível. Aquilo era 

apenas uma sala que tinha um espaço de um palco. Tudo aquilo que viu, aquela área toda e 

que é extremamente cara. É isso que encarece, claramente, cerca de 30% a 40% um 

projeto. Isso não existia nos projetos anteriores. Não era pedido. E por isso houve uma 

reformulação do programa exatamente para pedir um teatro normal que tem estas 

caraterísticas. Faço-me entender? Isso não existia e isso encarece logo exponencialmente. -

------ O que esteve também inerente neste pensamento, o trabalho e reflexão feitos pelo 
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executivo foi: qual é que é a agenda, hoje em dia, das cidades e da cultura? Qual é que é a 

resposta as políticas públicas? Que problemas estamos a resolver? Que empregos estamos 

a criar? Este é um espaço que resolve alguma coisa destas? Vai ou não criar-nos outros 

problemas? Estas são as frases que estiveram inerentes na questão do programa. Porque 

ninguém faz o que os senhores viram sem pensar para que é que aquilo serve: qual é que é 

o programa artístico? Qual é que é a menção daquele espaço? Em que é que aquilo vai ou 

não ajudar na cidade de Águeda? Estas foram as ideias que estiveram inerentes à 

discussão, logo no início do projeto. Porque nós não inventámos. Nós temos que pensar ao 

que isto tem que responder. As cidades cada vez estão mais em regeneração, a questão da 

cultura, património material e imaterial, o responder a nível da contemporaneidade da 

produção e da criatividade, do empreendedorismo, gestão integrada, as redes, como é que 

este espaço pode ser um grande espaço para mediar e facilitar um conjunto de atores, 

estruturas, associações, entidades, como é que nós vamos comunicar a cidade, que 

conteúdos? Obviamente que se construiu muito, Águeda ainda não tinha resposta dada 

relativamente a este tipo de equipamento, mas agora vamos passar para uma nova fase: os 

conteúdos. Que conteúdos é que aquilo vai ter? Como é que nós poderemos valorizar as 

comunidades? E esse trabalho já começou a ser feito antes. O próprio projeto em que eu 

estive inserido do reabitar o parque teve um conjunto de programação artística específica já 

para a incubadora onde houve um workshop internacional, houve um conjunto de coisas que 

visavam isso: valorizar as comunidades, a questão de refletir como é que esta cidade pode 

ser uma cidade aberta e diferenciadora. Obviamente a cidade é um conjunto de várias 

coisas. Não são só os equipamentos, é a questão dos espaços, da periferia, dos centros, da 

poesia dos próprios lugares, etc. e já há alguma programação artística que aconteceu com a 

envolvência da comunidade, com o envolvimento de 45 pessoas da comunidade, aliás 

alguns dos vereadores que aqui estão, praticamente todos participaram e viram todas as 

ações: a conferência, alguns espetáculos, isto envolveu 45 pessoas do bairro do Barril. ------

----- Continua a sua apresentação referindo o espetáculo que estreou em Avignon, não 

sendo um projeto caro custou dois mil e tal euros, também o “baile” conseguindo-se em 

muito pouco tempo com alguma programação, posicionar Águeda a nível nacional, referindo 

a presença do centro Cultural de Belém, teatro Maria Matos entre ouros que vieram a 

Águeda para ver uma criação artística, continuando: -----------------------------------------------------

------ Já começou a ser feito um trabalho de como é que nós podemos começar a posicionar 

a cidade. Cada vez mais nas cidades, a questão é como é que nós ligamos esta questão do 

Território, Economia e Cultura. Como é que nós trabalhamos em termos de planeamento 

cultural. Como que estes lugares e Águeda se torna um território competitivo? Descobriu-se 
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que o setor cultural e criativo foi responsável por quase 3% da riqueza criada em Portugal. E 

numa avaliação a nível europeu, descobriu-se que as indústrias criativas são responsáveis 

quase 28% mais importante que a indústria automóvel, a nível europeu, para a economia do 

PIB europeu. Portanto, cada vez mais, áreas como a arquitetura, o design, os conteúdos 

informáticos, artes performativas, tudo isto contribui para uma economia e esta questão da 

competitividade de Águeda, nós falamos assim: - Então como é que nós somos 

diferenciadores e competitivos? O que é que Águeda tem que pode ser diferenciadora? A 

criatividade, dado que nós estamos à beira da “Europa Criativa”, não se compra em nenhum 

centro comercial. Ou nós investimos na nossa população, na nossa comunidade, na nossa 

sensibilidade, no desenvolvimento individual, e o teatro terá que responder a isto, e o teatro 

não é só o teatro; é o teatro em rede, em articulação com outras coisas, em várias áreas: o 

design, arquitetura, uma série de coisas. Se nós tivermos daqui a três anos, miúdos que no 

seu computador que em qualquer lugar do bar do teatro abrem a sua empresa porque não 

precisam de escritório, é assim que nós nos podemos posicionar a nível de Águeda. E 

estamos à beira de um quadro comunitário, onde, na Europa Criativa, estes projetos são 

fundamentais. Já não há verbas para determinadas coisas mas quando isto se mistura tudo, 

obviamente que nos podemos posicionar de maneira diferente. É nas cidades que cada vez 

mais as pessoas se concentram. Há uma previsão que daqui por vinte anos 75% da 

população mundial se concentrará nas cidades, as cidades estão a mudar, nós temos que 

ter essa consciência. Houve uma pequena, grande regeneração urbana, à escala, deu 

novas valências à cidade de Águeda, obviamente que temos que olhar novamente para o 

enquadramento do território. E obviamente, foi este trabalho que me foi pedido; esta reflexão 

sobre o futuro da cidade. Trouxemos diversas faculdades desde o Porto, Lisboa, Aveiro, 

mais seis principais universidades europeias: desde a escola de arquitetura de Milão e São 

Paulo, para uma reflexão em Águeda. Mas alguém sabia onde era Águeda?  Em que é que 

as cidades estão a mudar? Obviamente temos que ter consciência disto. Estão a mudar em 

questões económicas, sociais, ambientais. As cidades estão cada vez mais em 

transformação. Já não estamos na era industrial que Águeda era; temos de pensar que hoje 

em dia o design industrial, o design de objeto, a arquitetura, se calhar são fatores de 

competitividade que podem dar o clic: vejam as indústrias de Santa Maria da Feira, a moda, 

a questão do calçado, como é que se transformou. É isto que temos que perguntar! Seja a 

este executivo seja a quem for: - Como é que nós podemos atrair pessoas para Águeda 

(investidores, novos talentos, novos habitantes) interligar isto com o turismo. ---------------------

------ Continuando a apresentação, refere as onze áreas das áreas das indústrias criativas e 

do objetivo de atrair e reter pessoas com talento que exijam outro tipo de lugares sendo este 
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o lugar que se está a pensar, com outra informalidade, um novo espaço para a economia 

das cidades, a importância dos criativos trabalharem em conjunto sendo a incubadora 

interligada com a Pensão Santos, uma resposta a isso. Tem que se pensar: o quê?  Com 

quê? Com que ferramentas? Com que pessoas? O que vamos fazer? Vamos fazer isso pela 

cultura? Qual é a importância do design e da arquitetura? Como é que comunicamos? É 

desta maneira que queremos comunicar Águeda? --------------------------------------------------------

------- Refere o exemplo da recuperação de um antigo quartel de San Sebastian, Capital 

Europeia da Cultura, em que fez um centro de investigação, ligando a gastronomia com os 

artistas. Agueda que tem a marca incrível do leitão, o que é que pode fazer a nível nacional 

para tornar isso com uma outra sofisticação, uma outra marca da cidade a um outro 

patamar? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Refere a cidade de Nante que foi transformada por uma grande companhia de teatro 

de rua contribuído para a uma mudança definitiva dos ícones da cidade. Cada vez mais as 

cidades procuram novos ícones: a educação, o turismo, a memória, o simbólico. O que é 

que nós somos? Não é a nossa identidade, o simbólico? O que é que Águeda tem disso? E 

todos procuram a mesma coisa; sejam grandes, sejam pequenos. Novos lugares de 

consumo, novos lugares de produção. Cada vez mais os espaços são um conjunto de tudo. 

A questão do digital, as Cidades Digitais. Há novos lugares de consumo; novos lugares de 

produção. A produção faz dinheiro, move companhias, move pessoas. O ciclo da 

criatividade urbana a reforçar a capacidade de gerar ideias; como é que transformamos isto 

na realidade? Como é que isto dá dinheiro? A cultura hoje é uma marca de qualquer cidade. 

Cada vez somos mais globais. Como é que Águeda se torna diferente? São as pessoas e as 

narrativas que se podem construir, que tornam diferente Águeda. Potenciar o talento das 

pessoas; valorizar as competências. Como é que as pessoas têm acesso às redes do 

conhecimento? Promover a diversidade, a interculturalidade, o regresso às origens. No 

fundo está na hora de mudarmos as cidades. Em direção a uma cidade mais aberta no 

espaço público na afirmação de talentos, nos métodos de planeamento urbano, na 

pluralidade das instituições, na valorização entre classes criativas, abrindo a cidade a novas 

possibilidades, a questão do espaço público, onde é que as pessoas se encontram na 

cidade; ligar ao open source que em termos empresariais é muito importante; as novas 

parcerias, quebrando barreiras, mas sobretudo acabar com o desfasamento entre economia 

e cultura. A cultura hoje é um fator de desenvolvimento de qualquer cidade. É importante 

perceber o sistema cultural e criativo que se pretende para Águeda em que se liga Turismo, 

Cultura, Pessoas, economia e Empreendedorismo. E tal como a Capital Europeia da Cultura 

fez, foi a forma de ele dizer “Tu também fazes parte”, a forma de comunicar bem, que salvou 
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a Capital Europeia da Cultura do fracasso previsto inicialmente, vindo a ser um sucesso 

total. Portanto, temos que projetar uma nova imagem temos que ter um branding. E isto é 

igual para este executivo ou seja para quem for. ----------------------------------------------------------

------ O projeto pode valer tudo e pode não valer nada. Se não houver uma liderança, se não 

houver uma visão, se não houver um trabalho de equipa onde todos podemos errar, em que 

a Câmara deverá ser um mediador, um facilitador de apostar nos criativos, nas empresas, 

em haver uma convergência e não haver espaços a competirem entre eles. Haver também 

uma ideia de distanciamento. Por vezes é necessário vir alguém de fora para ter um olhar 

exterior. Isso é normal em qualquer cidade. Nós que estamos dentro, às vezes não olhamos 

para o óbvio. Mas criar dinâmicas, aportar na qualidade. E aquilo que estávamos a ver atrás 

foi nisso que se apostou. Este é um espaço com grande qualidade; é um espaço 

diferenciador; é um espaço único em Portugal; é um espaço para o qual agora devem ser 

muito bem pensados os conteúdos senão não vale rigorosamente nada. É necessário 

pensar que tem que ter uma equipa profissional senão não vale rigorosamente nada, uma 

equipa profissional, uma equipa que custa dinheiro. É necessário trabalhar em rede, com 

tudo o que é nacional e internacional. Nós se queremos concorrer à Europa Criativa temos 

que ter cinco parceiros europeus. Portanto, nós não podemos ficar a meio caminho e fazer 

“assim, assim”. Mais vale estar quieto! -----------------------------------------------------------------------

------ Ou isto se faz bem ou, meus senhores, não aprovem nada! É preferível! E a cidade tem 

que ser uma cidade que seja aberta à empatia e que seja internacional.” --------------------------

------ Seguidamente usam da palavra os intervenientes cujas intervenções se transcrevem 

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

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

------ “Gostei da explicação, mas o Sr. Eng. João Aidos disse aqui uma coisa no final que é 

fundamental. Estes espaços sem pessoas, sem programação não valem rigorosamente 

nada. Para isso mais vale não aprovarmos nada. Foi isso que eu depreendi nas suas 

últimas palavras. E eu lanço aqui um desafio à câmara, que já lancei quando foi da 

incubadora cultural, da Pensão Santos e estamos sempre a falar da mesma coisa; uma 

coisa é o investimento, esse está quantificado, outra coisa é a manutenção e outra coisa é 

por o investimento ao serviço da população. ----------------------------------------------------------------

------ Quais são os custos de manutenção? -----------------------------------------------------------------

------ Quais os custos de funcionamento? --------------------------------------------------------------------

------ Quais os custos de programação que vamos ter? --------------------------------------------------

------ Esse é o grande desafio que eu lanço e que se faça isso de uma forma integrada, nos 

diversos equipamentos que o município tem. Acredito que a Câmara tenha tudo, mas como 
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eu costumo dizer, nós aqui nada temos e já perguntámos isto várias vezes. ----------------------

------ E dou como exemplo a Incubadora Cultural, a qual andamos com ela para ser feita, o 

projeto já foi de uma maneira e parece-me que as coisas são às vezes planeadas à pressa e 

depois a seguir vem a fatura. Eu não estou a dizer que isto está a ser planeado à pressa; só 

estou a pedir que seja pedida essa previsão, para que quando nós viermos a ser chamados 

sobre isso, saibamos que estes espaços nos vão custar tanto, que para o pormos a 

funcionar precisamos de gastar tanto em recursos e onde os vamos buscar: se os temos ou 

se não os temos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para resposta: ------------------------------------

------ “Comigo não há problemas de gestão destes equipamentos. O senhor pode estar à 

vontade. Depois de mim, não sei quem virá. Podem sempre decidir trazer o Royal Ballet de 

Londres entre outros. Paguem a fatura. Temos de ser racionais. Se formos racionais, e isso 

depende de quem estiver à frente do executivo e do que quiser fazer. Eu não quero, não 

tenho pretensões, estou longe disso de querer condicionar quem me substituir. -----------------

------ A manutenção e o custo dos equipamentos, o que está feito, em termos de concurso e 

de caderno de encargos e tivemos particular atenção a isso, inclusivamente nas questões 

de adjudicação, nos critérios de adjudicação. Posso-lhe dizer que a única obra que temos 

com uma percentagem que não é 100% o preço – nós temos aqui coisas graves: temos 

mecânicas de cena que temos que ter atenção, temos outras coisas que o Eng. João Aidos 

sabe melhor do que eu, mas temos também a sustentabilidade dos equipamentos, a 

eficiência energética dos equipamentos. Agora, os equipamentos só funcionam se os 

quisermos por a funcionar. Se quisermos ter atividade. Se vier um executivo que diz que não 

quer fazer nada, e fecha. Já houve um executivo do PSD que mandou fazer um pavilhão e 

depois veio outro do PSD e decidiu pô-lo abaixo.  Esse é o livre arbítrio das pessoas que 

foram eleitas e que desempenham as suas funções. Mas depois também há aqui outro 

problema: começámos a construir a escola de Macinhata, foi a primeira e eu acho que vai 

ser a última a ser concluída. Vamos no terceiro empreiteiro!  Eu terei uma programação e 

será sustentável. Estamos a dotar a autarquia de sustentabilidade. Sobre quem vier depois, 

não me posso pronunciar, não quero, não tenho o mínimo de desejo dessas situações. 

Aquilo que eu sei é que teremos um projeto de cidade e um projeto de concelho e teremos 

os equipamentos. Agora haja mão e cabeça para os pormos a funcionar, para termos um 

projeto em condições para afirmarmos o concelho. É isto que é preciso. Ou têm, ou não têm. 

Essa é uma competência que vai ser transmitida para o povo e o povo escolhe quem quer à 

frente dos seus destinos. Como sabem, daqui por três anos e qualquer coisa, eu encerro e 

virão outros.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP : --------------------------------------------------

------ “Eu acho que é importante que se esclareça aqui uma coisa que dada a importância e 

a relevância de ser importante, é mesmo muito importante. É que as palavras últimas do 

Eng. João Aidos iludiram o Eng. Hilário Santos e não deixaram de deixar iludida esta 

Assembleia porque o Sr. Presidente em of record acabou de me confirmar não há nada aqui 

para decidir. Está tudo decidido. Já foi votado pelos senhores membros da Assembleia a 

aprovação do Centro de Artes, neste momento nós não vamos decidir mais nada. O Sr. 

Presidente da Câmara vai lançar a concurso, pelo valor que aqui acabou de referir, agora só 

temos que ver como funciona. Portanto, eu acho que é importante, os senhores membros, 

saberem que assim é. Quem vier detrás que o administre de acordo com os gostos culturais. 

Já sabemos que o Sr. Presidente depois vai pedir uma retificação orçamental como a que 

hoje nos traz aqui e será aprovado. É só para que não fique a ideia de que ainda vamos ter 

algum voto na matéria sobre esta questão do Centro de Artes. Já discutimos isto há quatro 

anos. Eu na altura era frontalmente contra o Centro de Artes, decorreram entretanto quatro 

anos e nós como não somo burros, temos que ajustar algumas das nossas ideias. Com a 

devida contenção, como é óbvio. Por isso há bocado perguntei ao Sr. Presidente, em função 

dos valores que tinham sido referidos, que eram praticamente metade e que prejudicava 

efetivamente os projetistas, o que é que ia acontecer agora. O Sr. Presidente explicou e o 

Centro de Artes vai avançar, quando o Sr. Presidente lançar a concurso. Era isso que eu 

queria que ficasse esclarecido.” --------------------------------------------------------------------------------

------ Mais uma vez, o Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para resposta: ----------------

------ “Eu sinto-me um extra terrestre, aqui, na realidade. Não há a ideia de uma estratégia. 

Vocês são muito bons a dizer que não. -----------------------------------------------------------------------

------ Dr. António Martins: se eu fosse pelo que o CDS disse nesta mesma Assembleia, eu 

não tinha feito nada! Porque era uma crise brutal e não havia dinheiro para nada. Mas 

porque, na realidade, eu sou muito otimista e trabalho para isto, vamos lá dizer as coisas, 

nós somos apenas o concelho da região centro que foi buscar mais fundos. Com o problema 

da falta de dinheiro que ia haver, não tinha avançado com os projetos, com as candidaturas, 

não tínhamos feito nada e tínhamos o concelho sem escolas sem nada. Talvez com uma 

dívida, porque meus senhores: existe uma ideia e um projeto para o concelho e temos 

arriscado no limite, mas no limite, mas conscientemente. Porque quando temos de colocar a 

nossa assinatura nós sabemos aquilo que estamos a fazer e é isso que temos feito em 

todos os investimentos, e têm sido muitos, neste concelho. E este é mais um. Temos 

disponibilidade financeira para o fazer. Penso que temos um bom projeto, podemos ser uma 

referência nesta região, face às caraterísticas da sala que vamos ter, podemos ser um 
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destino cultural, receber outros que venham cá, e isto complementado com os 

equipamentos que estamos a fazer, como a incubadora, com a Pensão Santos, lá 

chegaremos, porque nós queremos uma cidade e um concelho que seja atrativo para 

aqueles que cá vivem e que chamem outros para viver em Águeda, outros que venham para 

aqui porque senão a tendência que temos em Águeda é que as pessoas vão embora, 

porque as cidades e as cidades maiores atraem e nós ou temos condições, ou criamos 

condições para atrair pessoas para cá e conseguimos fazer mais e melhor do que os outros, 

ou então o que nos espera é o declive.” ----------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal d a 5ª Revisão do 

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

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

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

------ Sr. Presidente: de uma forma telegráfica, pelo que eu percebi pela documentação que 

nos enviaram, trata-se de algumas alterações, alguns arranjos no regulamento. Não tive 

oportunidade de ver tudo. Agradeço também o serviço que a Câmara fez porque forneceu-

nos tudo com um sombreado nas alterações que houve e de facto já tínhamos visto isso e é 

uma boa forma de vermos algumas alterações. No entanto não consegui vê-las todas, como 

é evidente, penso que também houve algumas correções, transformar alíneas em números, 

dar uma certa coerência ao corpo do regulamento. -------------------------------------------------------

------ Eu tenho aqui umas questões muito concretas sobre um dos regulamentos que está 

incluído neste grande documento, tem a ver com os estacionamentos. Nós já várias vezes 

aqui sugerimos e eu ainda não vi lá essas alterações, dois ou três pontos muito concretos 

que poderão ou não ter a resposta do Sr. presidente e poderão ficar como sugestão: ----------

------ Por um lado, porque é que não existe como já sugerimos, uma taxa mais cara para 

estacionamentos de maior duração ou seja: um estacionamento de 15 minutos pagar pouco 

e os outros pagarem mais, mas progressivamente, para que as pessoas que vem fazer 

coisas que demoram 1hora deixarem os carros em espaços periféricos, penso que era essa 

a vossa ideia inicial; ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Se têm alguma solução prevista para corrigir alguns problemas de dimensão dos 

espaços de estacionamento. Há aqui alguns espaços da cidade, da regeneração que são 

manifestamente pequenos, para muitos dos automóveis, e ainda têm que ser conciliados 

com árvores e canteiros que lá estão e dificultam mais, para não falar dos postes de 

iluminação que dificultam muito o estacionamento; se há alguma correção prevista nesse 

sentido; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ E um aspeto também muito importante tem a ver com as vias cicláveis. Não vou agora 

fazer juízos de valor sobre a sua validade nalguns locais, mas continua a haver a eterna 

confusão sobre os carros que se podem estacionar ou não nas vias cicláveis. O que é certo 

é que continuamos a ver viaturas e viaturas estacionadas nas pistas cicláveis pela cidade. 

Veja-se na Calouste Gulbenkian, no Adolfo Portela, numa série de sítios. Isto causa 

problemas muito complicados, até a nível da animosidade das pessoas porque uns 

cumprem e outros não cumprem e depois ficamos enervados porque vemos pessoas a não 

cumprir. O Sr. Presidente já disse aqui que não se pode taxativamente, estacionar nas vias 

cicláveis entretanto foi criada regulamentação sobre como as bicicletas devem circular e o 

que é certo é que continua tudo na mesma; -----------------------------------------------------------------

------ Finalmente uma questão sobre a parte dos procedimentos em caso de incumprimento, 

nesta coisa dos estacionamentos. Tanto quanto já aqui foi falado, foi essa a perceção com 

que eu fiquei, a Câmara Municipal não terá capacidade para levantar autos, 

contraordenações e processos, não sei quais são os termos jurídicos para isso. Terá que no 

final de algumas infrações transferir alguns processos, da GNR, presumo, não sei se é essa 

a entidade. No entanto, nas ultimas semanas várias pessoas me vieram perguntar a mim e a 

mais pessoas que estariam a receber comunicações por parte de advogados, escritórios de 

advogados, sinceramente não percebi se eram de cá ou eram de fora, supostamente 

mandatados pela Câmara Municipal, em nome da Câmara para pressionarem para 

pagamentos e saber se existe alguma ação nesse sentido, e se se mantém ou não essa 

situação da Câmara Municipal não poder levantar os autos e avançar com esses processos 

e se as pessoas deverão ou não atemorizar-se perante essas cartas ou não. Naturalmente 

que o ideal será as pessoas cumprirem as regras e pagarem, penso eu.” --------------------------      

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda , apresentou os esclarecimentos 

que entendeu necessários para responder ao interveniente, conforme se transcreve na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sobre os preços, nós iremos voltar mais tarde a essa questão. Iremos também ter a 

funcionar o estacionamento da P3. Nesta fase de construção não, mas depois rirá ser pago 

e aquilo que pensamos é que depois irá haver preços diferenciados. Depois podemos 

analisar essa questão dos preços. De qualquer forma penso que são dez ou quinze 

cêntimos para o estacionamento mínimo. Penso que não é muito elevado. ------------------------

------ Sobre os parques de estacionamento, penso que estamos com uma intervenção 

prevista para facilitar a manobra ou seja: diminuir o tamanho da caldeira para facilitar a 

entrada e saída das viaturas. O resto irá ficar como está. -----------------------------------------------

------ Sobre as vias cicláveis o Código da Estrada diz que é proibido estacionar nas vias 
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cicláveis. Aquilo que acontece é que, infelizmente em Águeda uma via ciclável para alguns 

condutores, é um parque de estacionamento e isto, obrigou-nos a fazer aquela intervenção 

em frente ao tribunal, por causa dos autocarros que não passam pois tinham carros 

sistematicamente estacionados em cima da via ciclável dificultando-lhes a manobra. ----------

------ Quanto ao incumprimento dos estacionamentos eu penso que é a RESOPRE, a 

empresa que trabalha connosco e tem os parques de estacionamento, tratando-se de 

processos de injunção, portanto mandados fazer por essa entidade. Houve vários 

procedimentos, não estou muito dentro desta situação, sei que tratámos bastantes com a 

GNR, pois há gente que acha que não paga, deixando acumular um volume bastante 

grande e depois nós tratamos de juntar esses volumes e fazer esses pagamentos. 

Sinceramente sobre essa situação do advogado não quer dizer que disse ou não disse, mas 

não tenho elementos neste momento para lhe dar. -------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por maioria deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal da 5ª Revisão do Código 

Regulamentar do Município de Águeda . ------------------------------------------------------------------

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal d e Abertura de 

Procedimento para Concessão da Cantina Municipal e Bar Anexo ; ----------------------------

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 

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

------ O Presidente da Câmara, Gil Nadais:  ----------------------------------------------------------------

------ “Foi detetado pelos serviços um erro nas contas e é proposto aqui à assembleia que 

aceite esse erro e depois será retificada essa mesma proposta em termos de reunião de 

Câmara. Os serviços dizem-nos que isto, juridicamente, é possível. O que está aqui em 

causa é a concessão da cantina para fazermos as refeições escolares a partir daqui da 

Câmara. Apesar deste contrato ser por três anos nós entendemos que é possível que não 

chegue ao final, penso que dois anos serão suficientes. Atualmente são feitas cerca de 700 

refeições, por dia, aqui na cantina da câmara, que são distribuídas pelas escolas e que nós 

pensamos que será uma situação que irá acabar a breve prazo.” ------------------------------------

------ Hilário Santos  – PSD: -------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu não tive oportunidade de ler o documento todo e vou fazer-lhe uma pergunta que 

talvez seja fora de contexto, mas tem a ver com isto: ----------------------------------------------------

------ Eu recordo-me que quando fizemos a anterior concessão da cantina que havia um 

problema de relação funcional de funcionários da câmara que estariam a trabalhar para a 

empresa concessionada; recordo-me disso. Não sei se essa situação se mantém ou não. 
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Gostaria de ser esclarecido sobre isso.” ----------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para esclarecimentos: -------------------------

------ “Há funcionários que fazem parte do concurso. Ou seja: a Câmara Municipal lança o 

concurso com, não sei se são dois se são três, funcionários da câmara, pagos pela Câmara 

mas que irão prestar serviço na empresa, tal como acontece atualmente. No concurso a 

Câmara diz que disponibiliza os funcionários, referindo as categorias, para trabalharem sob 

as ordens da empresa. É uma prática que advém desde o momento de concessão da 

cantina. Ou despedíamos as pessoas ou teríamos de as por a fazer outros serviços 

quaisquer. São menos três pessoas que a empresa contrata. Vai oferecer um preço mais 

baixo pela refeição. Por exemplo a responsabilidade da água e do gás é da câmara. Embora 

nós controlemos estes gastos, é a Câmara que os assume. Não entram estes custos nas 

propostas que nos fazem, nos custos da refeição.” -------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por maioria deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Abertura de 

Procedimento para Concessão da Cantina Municipal e Bar Anexo ; ----------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Autorização prévia 

ao abrigo do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de  fevereiro, para assunção de 

compromissos plurianuais  para : ----------------------------------------------------------------------------

------ 3.5.1 – Aquisição de Serviços Externos de Medicina no Trabalho; -----------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

maioria deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Autorização prévia ao 

abrigo do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fe vereiro, para assunção de 

compromissos plurianuais  para Aquisição de Serviços Externos de Medicina no Trabalho- 

------ 3.5.2 – Serviços de Webdesign e Design no âmbito do projeto da Agência para a 

Sustentabilidade e a Competitividade (RUCI); --------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

maioria deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Autorização prévia ao 

abrigo do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fe vereiro, para assunção de 

compromissos plurianuais para Serviços de Webdesign  e Design no âmbito do 

projeto da Agência para a Sustentabilidade e a Comp etitividade (RUCI); ---------------------

------ 3.5.3 – Serviços para Criação de Plataforma TIC e APP no âmbito projeto da Agência 

para a Sustentabilidade e a Competitividade (RUCI); ----------------------------------------------------- 
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Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor 

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

deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Autorização prévia ao abrigo do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, p ara assunção de compromissos 

plurianuais para Serviços para Criação de Plataform a TIC e APP no âmbito projeto da 

Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade  (RUCI); ------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal de 3ª revisão 

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

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

maioria deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 3ª revisão orçamental das 

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

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal para a nomeação dos 

membros para o Conselho Municipal de Educação ; --------------------------------------------------

----- Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

unanimidade deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal para a nomeação dos 

membros para o Conselho Municipal de Educação ; --------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal de renovação da 

deliberação da Assembleia Municipal para a conclusã o de procedimentos concursais ; 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

unanimidade deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de renovação da 

deliberação da Assembleia Municipal para a conclusã o de procedimentos concursais ; 

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de concessão de Apoio 

à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga para Aquis ição de Terreno;  ---------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

unanimidade deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de concessão de Apoio à 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga para Aquisiç ão de Terreno ; ------------------------

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal de Atribuição de 

Apoios às Juntas de Freguesia no âmbito da Organiza ção de Eventos Culturais no 

ano 2014;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 
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unanimidade deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Atribuição de Apoios 

às Juntas de Freguesia no âmbito da Organização de Eventos Culturais no ano 2014 ; -

------ 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Mun icipal de Contratos 

Interadministrativos com as Juntas de Freguesia;  ----------------------------------------------------

------  Neste ponto da Ordem de trabalhos, foi feita a seguinte intervenção que se transcreve 

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

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira: 

------ “Relativamente a este ponto, só queria que ficasse registado em ata que a união das 

freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba, vai ser a única que não vai ter apoio este ano. 

Em conversa minha com o vice-presidente da Câmara chegámos a um acordo, que no ano 

que vem iremos receber a verba deste ano juntamente com a verba do próximo ano de 

forma a que pudéssemos fazer outro tipo de obras e tivéssemos mais dinheiro para 

usufruirmos em 2015, por isso é que a minha freguesia vai ficar de fora dos apoios deste 

ano.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

maioria deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Contratos 

Interadministrativos com as Juntas de Freguesia; ----------------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelas zero 

horas e quarenta e três minutos, do dia 28 de junho de dois mil e catorze, deu por 

encerrados os trabalhos desta sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata, que 

tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que 

vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. ------------------------------ 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

 

 

 

A Primeira Secretária: 


