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 ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

 

 

------ Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma 

horas, no Salão da Freguesia de Fermentelos, teve lugar a Primeira Sessão Ordinária da 

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

------ 1 – Análise e votação de Atas : -------------------------------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 27 de Junho de 2014. -------------------------------------

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

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

------ 3.1– Apreciação da Informação Escrita do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal 

de Águeda acerca da actividade municipal, bem como da situação financeira do Município, 

nos termos do disposto na alínea c), do nº2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de setembro; 

------ 3.2 – Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para representar a Assembleia 

Municipal no XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses; -------------

------ 3.3 - Votação da proposta para a constituição das Comissões Permanentes da 

Assembleia Municipal de Águeda para o mandato 2013-2017; ----------------------------------------

------ 3.4 - Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para nomeação de 

representantes no Conselho municipal de Educação de Águeda; -------------------------------------

------ 3.5 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Contratos 

Interadministrativos e Apoio Financeiro 2014 – Ajustamento Financeiro; ---------------------------

------ 3.6 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Contratos 

Interadministrativos 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de Águeda para apoio à 

Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga; ---------------------------------------------------------------

------ 3.8 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de Águeda para apoio à 

Junta Freguesia de Valongo do Vouga; ----------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda para 6ª 

Alteração ao Código Regulamentar do Municipio de Águeda; ------------------------------------------ 

------ 3.10 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Regulamento do 

Orçamento Participativo de Águeda; --------------------------------------------------------------------------
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------ 3.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Aquisição de 

Terrenos para o parque Empresarial do Casarão; ---------------------------------------------------------

------ 3.12 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para renovação da 

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

------ 3.13 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização Prévia, de 

acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de Compromissos 

Plurianuais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

------ Fancisco 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; ----------------------------------------------------------

------ Mário Dinis Marques de Figueiredo – PS; -------------------------------------------------------------  

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

------ Compareceram igualmente à Sessão Ordinária, os seguintes Presidentes 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; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Wilson José de oliveira Dias Gaio – PJ da União das Freguesias de Barrô e Aguada de 

Baixo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------ 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 – Vereadora; -----------------------------------------------

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

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

------ Foram lidas e verificadas as justificações de falta de: ---------------------------------------------

------ Paulo Pereira (CDS) que foi substituído por Ana Patrícia Sanches; ---------------------------

------ Abílio Gomes (PS), que foi substituído por Jorge Melo; -------------------------------------------

------ Paulo Tomaz (PS), que seria substituído por Beatriz Paiva Fragoso a qual solicitou 

igualmente a sua substituição, foi substituído por Hermínio Guapo; ----------------------------------

------ João Pedro Alvim Henrique Xavier – PJF de Valongo, que foi substituído por Carlos 

Alberto Carneiro Pereira. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 1 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ATAS  ----------------------------------

------ 1.1 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 27 de junho de 2014.  ----------------------------------

------ Colocada a votação e após retificação sugerida pelo deputado António Martins, foi a 

referida ata aprovada por MAIORIA. ------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ----------------------------------------------- 
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------ Ofício recebido da Associação Nacional de Município s Portugueses , sobre o XXII 

Congresso da Associação Nacional De Municípios Portugueses a realizar nos dias 27 e 28 

de março de 2015, no Centro de Conferências do Tróia Design Hotel, em Tróia. -----------------  

------ Ofício recebido do Grupo Parlamentar "Os Verdes" , dando conhecimento da 

resposta dada pelo Ministérios da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, à questão 

colocada sobre Contratos Emprego-Inserção nas Escolas Públicas. ---------------------------------

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

------ Rui Moreto , cidadão da Freguesia de Fermentelos: -----------------------------------------------

------ “Queria aproveitar esta oportunidade de uma Assembleia Municipal realizada na minha 

terra, para falar no tema do momento: a possibilidade de implementação de um parque 

empresarial em Fermentelos. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Fermentelos tem condições únicas de acessibilidade, sem paralela comparação com 

outras freguesias do concelho, contrariamente ao que eu já ouvi sobre este tema. Por isto 

mesmo e para evitar posições desgarradas, displicentes sobre um tema muito sério e que 

revela alguns desconhecimento sobre Fermentelos, pedia ao Sr. Presidente da Câmara e a 

cada um dos Grupos Parlamentares que se pronunciem, se for possível, sobre esta matéria 

e me esclareçam se o repto lançado pelo Sr. Presidente da Junta de Fermentelos, Sr. 

Carlos Nolasco, colhe recetividade para o seu estudo. ---------------------------------------------------

------ Relativamente ao Orçamento Participativo, projeto pelo qual apresento os meus 

cumprimentos ao executivo camarário, gostaria de saber qual a data prevista para o seu 

arranque, nomeadamente as sessões a realizar nas freguesias, para apresentação e debate 

das propostas e se também está delineado estabelecer algum género de parceria com as 

juntas de freguesia para uma ampla divulgação das sessões participativas com o intuito da 

máxima envolvência dos habitantes. --------------------------------------------------------------------------

------ Termino com uma referência muito especial ao Dr. Francisco Vitorino por esta 

excelente iniciativa que é aproximar os eleitos das suas populações bem como permitir que 

possam intervir e apresentar as suas questões com eu o fiz aqui hoje. Espero que outros o 

façam.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Luísa Dias  – cidadã da Freguesia de Fermentelos: ------------------------------------------------

------ “Venho falar sobre um assunto que acho que é de extrema importância para a nossa 

freguesia e que são as nossas estradas. Infelizmente temos sido um pouco esquecidos na 

questão das acessibilidades e das nossas vidas e tendo nós um cartão-de-visita tão bom 

como é a Pateira e as suas paisagens a nossa cultura e o nosso associativismo que tanta 

gente traz a Fermentelos, acho que se torna premente pensar neste assunto porque como 

podemos bem receber as pessoas que nos visitam se as nossas vias mostram um pouco do 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 27 de fevereiro de 2015  

5

que está errado na nossa freguesia. Gostaria de falar aqui de uma situação em particular, 

porque acho que já existe há muito tempo que é, por exemplo a minha rua, a Rua da 

Pedreira, onde vivo há 18 anos e nessa altura dei terreno para alargar a estrada tendo-me 

dito que foi de extrema importância para a freguesia e até hoje, 18 anos depois, continua na 

mesma sem uma única máquina ir lá e melhorar um pouco o asfalto. Acho que toda a 

freguesia, sem nenhuma exceção de rua, necessita de uma intervenção urgente. O que eu 

gostaria de saber é se a intervenção que está prevista se será só em algumas ruas, ou se 

será uma intervenção de fundo, ao nível geral da freguesia.” ------------------------------------------

------ Pedro Rui  – cidadão da Freguesia de Fermentelos: -----------------------------------------------

------“O que me move aqui é sobretudo uma vertente cultural e turística relativamente à 

Pateira de Fermentelos e dizer o seguinte: ------------------------------------------------------------------

------ Acredito no projeto rio, faz parte do plano estratégico do Sr. Presidente, acredito no 

investimento que fez na baixa de Águeda que eu acho muito interessante, acredito no 

investimento que vai fazer sobre a serrania que também me parece interessante, agora, 

relativamente aqui à Pateira, penso que pode haver uma continuidade do projeto ”Rio”, 

sobretudo o processo de desassoreamento. ----------------------------------------------------------------

------ Nós para termos algum projeto turístico que valha a pena, é fundamental, se calhar, 

começar num plano A que é se calhar o desassoreamento, que vai desde o Rio Águeda aqui 

à Pateira, primeiro porque ela própria, se fizer estudos está fossilizada, estamos a falar num 

processo quase pantanoso e parece grave. Não aparenta, mas se fizer esse investimento 

nos estudos, é fundamental tentar fazer esse desassoreamento e, por isso, o projeto 

turístico ligado a esse processo de desassoreamento, para a Pateira e sobretudo para 

Fermentelos, porque falou há pouco tempo na especificidade de Fermentelos, achei muito 

interessante, há que promover aqui turisticamente, ligando esse processo de 

desassoreamento ao projeto “Rio” que do seu investimento, até agora, parece-me de 

qualidade, mas temos que lhe dar continuidade, ligado aqui à Pateira.” -----------------------------

------ Rosa Moreto  – cidadã da Freguesia de Fermentelos: --------------------------------------------

------ “Não foi combinado, mas na verdade aquilo que eu tenho para dizer, vai no seguimento 

do que o nosso conterrâneo Pedro Rui disse porque tem a ver, precisamente, com a 

questão do Turismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na verdade, a parte turística em Fermentelos tem muito para explorar e quando digo 

explorar, no bom sentido da palavra, de forma consciente, para que promova o turismo 

ambiental e rural, acima de tudo, porque temos a Pateira, temos não só a paisagem que é 

maravilhosa, mas toda a fauna e flora; temos a observação de aves, temos os trilhos, temos 

monumentos, temos o miradouro, a igreja, há vários pontos de interesse turístico em 
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Fermentelos que não estão a ser devidamente valorizados e aproveitados para o 

desenvolvimento da nossa terra, da nossa freguesia. Há por exemplo a possibilidade de 

criar um parque de campismo, que é algo que falta também no nosso concelho, com 

qualidade, toda a ligação à natureza que temos. ----------------------------------------------------------

------ Queria apelar para que de facto haja uma estratégia, porque uma junta de freguesia 

não consegue desenvolver um projeto dessa magnitude, há parque H2Água que há muito se 

tem vindo a falar e que continuamos sem saber para quando vamos ter que avançar. 

Portanto, há uma série de situações que podem ser trabalhadas e melhoradas para 

potenciar o turismo em Fermentelos, mas não só em Fermentelos, todo o Concelho de 

Águeda tem potencial em termos de turismo ambiental e rural, enorme. O turismo tem vindo 

a crescer na cidade de Águeda e muito bem, graças às iniciativas da Câmara Municipal, 

mas é preciso olhar também para as freguesias e claro que, de um modo especial, para a 

freguesia de Fermentelos, para a Pateira e todo o potencial que temos, para que não seja 

esquecido, não seja ignorados e que seja potenciado de forma consciente e isso 

certamente, só trará vantagens. Faço portanto esse apelo.” --------------------------------------------

------ Olga Pinho  – cidadã da Freguesia de Fermentelos: -----------------------------------------------

------ “Como membro do Conselho Económico, já me conhecem, queria saber se já alguma 

coisa foi feita relativamente aos acessos do Centro Paroquial, que neste momento tanto nos 

preocupam; é um salão que de alguma forma tem alguma procura para eventos de 

angariação de fundos, das festas da freguesia e não só, e que em último, aconteceu haver 

alguém que se sentiu mal e é nossa preocupação se é preciso uma ambulância ou os 

bombeiros, se é preciso qualquer coisa, é um assunto que nos preocupa bastante. Ou de 

uma forma ou de outra, ver se é possível uma solução para esse problema, que nos parece 

bastante importante.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Não havendo mais inscrições o Sr. Presidente da Câmara Municipal presta 

esclarecimentos, cuja intervenção se transcreve: ----------------------------------------------------------

------ “Respondendo concretamente às perguntas que me foram colocadas, sobre um parque 

empresarial em Fermentelos, há dois meses atrás toda a gente referia que era preciso 

empresas para o Parque Empresarial do Casarão, neste momento fico contente por 

começar a haver gente para criar novos parques. Mas calma! Tudo a seu tempo! ---------------

----- Espero que no próximo mês comece a 1ª empresa a construir as suas instalações. Um 

dos projetos está a arrancar e o outro ainda estamos na luta por ele. Posso dizer-vos que 

tem sido uma luta dificil, tem tido bastantes entraves e tem–me dado muito, muito trabalho. 

Portanto, cada coisa a seu tempo. Vamos por aqueles a funcionar; vamos po-lo em 

velocidade cruzeiro e depois temos tempo para equacionar outros. Esta é a minha 
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perspetiva; não quer dizer que não se comece a pensar, mas com tempo, porque, na 

realidade, há tempo para essas coisas.-----------------------------------------------------------------------

------ Sobre o Orçamento Participativo, em princípio iremos aprovar aqui, hoje, o 

regulamento. É um dos pontos que está na Ordem do Dia e posteriormente, durante o 

póximo mês será lançado e poderemos apresentar as vossas propostas. O Orçamento 

Participativo não se destina às Juntas de Freguesia. As juntas de freguesia têm os contratos 

interadministrativos que vamos aqui fazer. O Orçamento Participativo destina-se ao público 

em geral; aqueles que querem e não têm tido voz direta, até agora. E, portanto, lanço desde 

já aqui o desafio, independentemente do apoio que possa ser solicitado às juntas de 

freguesia, para a divulgação, mas aquilo que nós queremos é que cada um de vós enquanto 

cidadãos ou grupo de cidadãos diga o que deve ser feito ou quais são as intervenções das 

que são mais carenciadas na vossa freguesia, para que depois se possa dar seguimento a 

este processo de Orçamento Participativo. ------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões colocadas pela Sr.ª Luísa Dias, nós temos um pacote de 

estradas que está para avançar e posso-lhe dizer que a Rua da Pedreira está contemplada, 

não é por a Sr.ª estar aqui, mas está contemplada. Essa rua esteve bastante tempo parada 

por causa de um problema de substituição da rede de águas que ainda não está feita 

porque temos estado à espera; nós não podemos fazer a estrada para depois ser cortada 

logo a seguir.   Portanto, antes de fazermos a intervenção, será substituida a rede de águas. 

Durante este ano temos um conjunto bastante alargado de estradas. Obviamente, não vai 

ser toda a freguesia como a senhora referiu porque,  em termos de estradas no concelho 

temos muitos milhares de Km e infelizmente, temos população que tem estradas em 

bantante pior estado que estas aqui. Estas não estão boas, mas temos outras que ainda 

estão pior e que portanto, como se costuma dizer, distribuindo um pouco o mal pelas 

aldeias,  vamos tentando colmatar aquelas que estão em pior estado e que estão com todas 

as infraestruturas introduzidas. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à Pateira, acabou há duas semanas a consulta pública sobre o 

desassoreamento da Pateira. Hoje mesmo tive conhecimento de um parecer da Quercus 

que é contra a construção  do açude que está previsto, por causa da migração dos peixes. 

Eu não concordo com esta posição, porque a Pateira não vai ser toda dragada e se não tiver 

um açude, se não tivermos um controle das águas, no verão temos problemas grave na 

zona das insuas, fica seco e naquela zona morre tudo. Portanto, acho que não posso 

concordar neste aspeto. Nós temos que ter a gestão do açude, mas nós temos de o ter para 

garantir , aqui, no verão, uma quantidade de água suficiente para que as espécies de peixes 

possam viver e sobreviver. ---------------------------------------------------------------------------------------
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------ Na área do turismo, e pegava aqui também na intervenção da Sr.ª Rosa Moreto, acho 

que há muita coisa a fazer, mas nem tudo tem que ser feito pela câmara. Nós temos de 

fazer algumas coisas, as juntas de freguesia têm de fazer outras coisas e os cidadãos e as 

associações têm de se mobilizar e fazer outras, por exemplo: -----------------------------------------

------ Nós fizemos um trilho pedestre. Porque não, animar este trilho?! ------------------------------

------ Isto pode ser feito por uma associação ou pela junta de freguesia. Ter guias para o 

trilho e pôr percursos que sejam guiadas em determinados dias do mês. E as pessoas 

pagam para fazer este tipo de coisas. ------------------------------------------------------------------------

------ O que é que isto precisa? Precisa divulgação, etc. mas têm de ser as pessoas de 

Fermentelos fazer esse tipo de trabalho. Não pode ser a Cãmara a vir fazer essas coisas 

para todas as freguesias. Temos de nos mobilizar todos para em conjunto contribuirmos 

para a dinamização das nossas terras. Porque, cada vez temos mais aves na Pateira, mais 

observação de aves e mais atividades que podemos fazer, mas obviamente é preciso levá-

las ao conhecimento das pessoas e ter o minimo de estruturas que comecem a dar 

acompanhamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em Fermentelos, deixem-me dizer-lhes, são uns priviligiados. -----------------------------------

---- Têm a estalagem que pode vender alojamento, tem refeições e precisa de alguem que 

encaminhe estes processos. Portanto, há aqui um trabalho que pode ser feito e não tem que 

ser feito pela Câmara Municipal. Nós não conseguimos chegar a todo o lado! É preciso que 

haja a colaboração de todos para fazermos isto.  ----------------------------------------------------------

------ Quanto ao Parque H2Agueda, nós temos temos o projeto pronto, mas parado, porque 

o  ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, tem um entendimento com o 

qual não concordamos, dos afastamentos da faixa de gestão de combustíveis. A ICNF 

entende que aquele espaço, e para quem não sabe  o  Parque H2Agueda e a construção 

que está afeta, fica uma parte dela em cima da Pateira. Entende, por causa do risco de 

incendio, tem que ter uma mancha livre e de terrenos da própria Junta de Freguesia e da 

Câmara de 50m de terreno à volta, o que nós, efetivamente não conseguimos. E a 

interpretação da lei, que temos, de outros organismos, é que temos de assegurar a gestão 

de combustiveis nessa faixa, só que a ICNF não concorda  e temos  aqui um braço de ferro. 

E o que temos noutro lado, em Espinhel, estamos com o mesmo problema  também porque 

querem-nos os mesmos afastamentos e nós não conseguimos te-los. ------------------------------

----- Aquilo que começou efetivamente em Espinhel e até podem ver daqui, foi a intervenção 

no próprio parque, que não carece destas autorizações. ------------------------------------------------

------ Quanto ao Parque de Campismo, não tenho informações de onde é que o pretendem 

fazer, será uma possibilidade de analizarmos. Vocês conhecem a vossa terra e portanto 
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estaremos disponiveis para verificarmos essa possibilidade. -------------------------------------------

-----  A Sr.ª Olga Pinho falou-nos aqui do acesso ao Centro Paroquial, nós temos uma 

solução A bastante honerosa. Estamos neste momento a procurar uma solução B. Não está 

esquecido mas ainda não está resolvido. Espero que não demore muito tempo.” ----------------

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

------ Neste ponto foram feitas a seguintes intervenções, que se transcrevem na íntegra: ------

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

------ “A minha intervenção vai ser muito breve e é de alguma maneira para expressar a 

minha gratidão por esta 1ª Assembleia Municipal descentralizada vir até Fermentelos. --------

------ Depois, agradecer ao público que compareceu e quis estar também presente nesta 

Assembleia e as intervenções que fizeram e sobretudo sobre assuntos relacionados com 

Fermentelos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ouvi as explicações do Sr. Presidente da Câmara, algumas já as conhecia, já as tenho 

vindo a transmitir também, mas penso que assim, a população de Fermentelos, os 

presentes, ficaram a saber pela voz do Sr. Presidente da Câmara, aquelas coisas que 

muitas vezes nós não conseguimos entender. Nós queremos sempre mais e Fermentelos 

precisa de muito mais. Estas reivindicações sobretudo no estado das ruas de Fermentelos, 

do acesso ao Centro Paroquial, etc., todas estas coisas são reivindicações da população de 

Fermentelos. Necessitamos que olhem para nós. A nossa freguesia, assim como outras, 

têm as suas necessidades, mas cada uma virá falar a esse respeito, quando muito bem o 

entenderem. Era isto que eu queria aqui dizer. Agradecer a vossa participação por terem 

vindo até Fermentelos e dizer que estaremos sempre disponíveis para o Orçamento 

Participativo e todas as coisas para as quais formos chamados a participar e dizer que 

Fermentelos continua sempre de braços abertos para todos aqueles que nos queiram visitar 

já que, como eu costumo dizer, não somos sitio de passagem para ninguém. Só cá vem que 

cá quer vir e quem cá quer vir é bem recebido se vier por bem.” --------------------------------------

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

------ “Seis anos passaram desde a concessão das águas e do saneamento da parte do 

Município de Águeda para a AdRA. ---------------------------------------------------------------------------

----- Ao longo dos últimos seis anos a população de Águeda esperou por melhores 

condições e por uma maior cobertura na rede de distribuição de águas e saneamento no 

nosso concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Vou relembrar aqui hoje palavras que foram ditas por membros desta Assembleia em 

26 de junho de 2009, dia em que esta mesma Assembleia, por proposta desta Câmara 

Municipal de Águeda, aprovou a concessão das águas e do saneamento para a ADRA: ------
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------ Cito o Professor António Martins do CDS: O conceito básico da distribuição da água é 

um conceito de distribuição universal e tenho muitas dúvidas que tal venha a acontecer no 

nosso concelho. Nós não podemos correr o risco de aprovarmos aqui uma coisa que seja 

geradora de conflitos no futuro e vai sê-lo seguramente se ela não for bem desenhada e 

bem sustentada. E, relembro que seremos todos politicamente responsáveis pelo resultado 

da votação, caso a mesma venha a ser aprovada. --------------------------------------------------------

----- Cito José Vidal – PS – Águeda é um dos concelhos mais atrasados ao nível de água e 

saneamento no país. Em Águeda houveram várias opções ao longo de anos e anos. O 

problema da falta de água em Águeda é uma reivindicação de fundo das populações, das 

assembleias, dos presidentes de junta, mas nunca foi uma opção de fundo da Câmara 

Municipal e deveria ter sido. Em Águeda tivemos estádio, mas nunca tivemos nem água 

nem saneamento. Foi a opção do momento e não podemos continuar assim. Eu de facto 

não gosto muito dessa opção pois tira as ações dos agentes políticos, apesar disso não nos 

irá retirar a capacidade de luta e a qualquer momento podermos tomar posições sobre esta 

concepção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Cito Hilário Santos – PSD – Sr. Presidente da Câmara Gil Nadais: hoje dia 26 de junho 

de 2009, o m3 da água em Águeda, custa 24 cêntimos; daqui a 5 anos, quanto custará? -----

----- Sr. Presidente da Câmara, Dr. Gil Nadais: em resposta ao Hilário disse que quanto ao 

valor do custo da agua, não saberia precisar qual seria o seu valor dentro de 5 anos, apesar 

de saber que iria haver uma subida gradual ao longo dos anos e que seria mais o menos o 

valor do custo da água em Albergaria-a-Velha no ano de 2009. ---------------------------------------

----- Disse também que em 2014 teríamos em Águeda uma cobertura de água de 95%, 

sendo que já teria negociado com as Águas de Portugal o cumprimento dessa meta no 

nosso concelho. Hoje, passados 6 anos da passagem das águas e do saneamento da 

Câmara Municipal para a AdRA, o que podemos concluir é que foi tudo um grande bluff. E 

que a única coisa que a AdRA tem feito, é desrespeitar o contrato assinado, o município e 

aqueles que, tal como nós, moram em Águeda. -----------------------------------------------------------

------ Relembro a todos que em 2009 o m3 de água, em Águeda, era de 24 cêntimos. Hoje, 

passados 6 anos, é de 58 cêntimos, ou seja, mais 142%; -----------------------------------------------

----- Relembro também que em 2009, a tarifa fixa de saneamento, era de 1,42€; hoje é de 

5,87€ ou seja: mais 314%; ---------------------------------------------------------------------------------------

------ No que respeita à limpeza das fossas sépticas, de 2009 para 2015 o aumento foi de 

157% passando de 15€ para 38,5€; ---------------------------------------------------------------------------

----- Já este ano, esta mesma empresa desrespeitou a vontade do nosso município, dando 

início à construção de uma ETAR, na freguesia de Talhadas, concelho de Sever do Vouga, 
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quando podia ter ouvido o nosso município e optado por outras soluções que aqui, nesta 

mesma Assembleia Municipal, foram apresentadas; ------------------------------------------------------

----- Quanto á previsão da taxa de cobertura de 95% da água para o nosso concelho, para 

2015, eu pergunto: quantos foram os aguedenses que passados 6 anos, passaram a ter 

água em casa?  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relembro a todos, mais uma vez, que na minha freguesia, na freguesia do Préstimo e 

Macieira de Alcôba, das 26 povoações existentes, apenas 4 têm água potável ou seja: 

existem 22 povoações sem água. E as 4 povoações que tinham água em 2009 continuam a 

ter. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Posto isto, proponho três situações: --------------------------------------------------------------------

----- 1ª Proposta – Que a Câmara Municipal suporte ou pressione a AdRA a suportar, uma 

vez por ano, como forma de compensação, o custo da limpeza das fossas sépticas de cada 

residência, que se situem em povoações em que não haja, nem água, nem saneamento; ----

------ 2ª Proposta – Propõe a votação de acordo com o art. 25º, do Regimento desta 

Assembleia, uma moção de protesto, à empresa AdRA, Águas da Região de Aveiro; ----------

----- 3ª Proposta – Que a Câmara Municipal instaure uma providência cautelar à construção 

da ETAR, na freguesia de Talhadas; --------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, apresento a moção de protesto ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. ------

----- De imediato o Sr. Presidente da Assembleia  passa a ler a Moção de Protesto: ----------

---------------------------------------------- Moção de protesto  -------------------------------------------------

------ “A Assembleia Municipal repudia o incumprimento pela AdRA dos compromissos a que 

se obrigou, nomeadamente o abastecimento de água potável a 95% do Concelho até 2015, 

quando sabemos que os cidadãos têm cumprido o acordado; -----------------------------------------

----- De igual forma repudiamos o início da construção de uma ETAR na Freguesia de 

Talhadas, bem como o aumento de 142% do m3 na água, o aumento de 314% na tarifa fixa 

de saneamento e o aumento de 157% na taxa de limpeza das fossas sépticas.” -----------------

----- Antes da votação, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá a palavra aos 

senhores deputados que entretanto se inscreveram e cujas intervenções se transcrevem na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------“Em relação a este assunto da AdRA já muito aqui foi falado. Eu só pedia aos 

subscritores e ao Sr. Presidente da Junta Vidal que reescrevesse a moção de maneira a que 

possa ser votada. Quando estamos a falar numa moção que repudia o aumento da água, do 

saneamento e mais não sei o quê, estamos a misturar umas coisas com as outras. As 

moções devem ser objetivas para um sentido. -------------------------------------------------------------
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------ Sabemos que o aumento da água era obrigatório. Não foi por aí. Tinha que ser 

obrigatório porque nós não podemos subsidiar a água; as orientações europeias não o 

permitem. Portanto, o custo da água é o custo real da mesma. Sabemos que outras advêm 

destas situações, mas concordo perfeitamente com a moção. -----------------------------------------

----- Estava muito admirado até, a ouvir com o meu colega Paulo Seara que em 2009 eu 

falava muito bem tudo aquilo que eu disse acho que estava correto, hoje já não conseguiria; 

a idade não perdoa, mas naquela altura estava lúcido. E estava de tal maneira lúcido que 

aquilo que defendi na altura defenderia hoje, na mesma; o acordo era o acordo possível no 

momento, o que não houve foi o seu cumprimento. -------------------------------------------------------

----- Já discutimos várias vezes essa situação aqui. Tem o meu apoio e acho que também 

tem o apoio do PS, de uma moção que seja contra o incumprimento por parte da AdRA. A 

AdRA não cumpriu por questões políticas, por questões de descapitalização do Governo, 

em determinado momento, por questões de desvio de fundos que deveriam vir para Águeda 

e para outras obras e que foram para outros concelhos em determinados momentos porque 

assim interessava. Quem ficou para trás foi Águeda! -----------------------------------------------------

----- Já na penúltima Assembleia trouxe aqui aquela situação ridícula, que não foi relatada 

por mim, mas pelo presidente da União de Freguesias de Lamas, Trofa e Segadães, do 

CDS, que levantou aquela questão de como é que uma obra que, numa 1ª fase ia acabar 

em 2015, é informado por e-mail, em total despropósito, por uma empresa considerada de 

excelência, de melhores condições para os funcionários e responde ao Sr. Presidente de 

Junta que a sua obra de 2015 seria lá para 2019. Sem nenhuma explicação. Isto é falta de 

respeito das tais grandes empresas e dos potentados que dominam tudo e que acham que 

tudo podem dizer e fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Tem o meu total apoio essa moção só acho que esta mistura situações e devia ser 

escrita de outra forma. A situação aqui é mesmo uma moção de protesto contra as atitudes 

da AdRA, o incumprimento no que diz respeito ao abastecimento da água, às fases do 

saneamento e, se quiserem acrescentar, à forma pouco simpática de tratar as pessoas. O 

que importa é que a empresa dê lucro.” ---------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Louvo a lucidez do Sr. José Vidal ao contestar a própria lucidez mas eu penso que 

não é necessário reformular esta proposta. -----------------------------------------------------------------

------ A proposta diz que repudia o incumprimento dos compromissos. E portanto, ao 

repudiar o incumprimento dos compromissos face àquilo a que foram sujeitos os munícipes 

que foram sujeitos à subida, não creio que haja qualquer necessidade de fazer qualquer 

alteração, mas se eventualmente isto provoca algum mal estar relativamente ao texto, mal 
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estar verbal, como é obvio, eu sugiro que em 5 minutos reúna os lideres e se reformule a 

proposta de acordo com aquilo que for entendido e que possa ficar a proposta mais clara.” -

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

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

------ “Acho que se deve alterar a proposta e que esta deve ser contemplada em dois 

pontos. Um ponto de que eu queria falar porque, de certa maneira, me afeta e que tem a ver 

com a ETAR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje está tudo muito moderno e garantem até que a gente pode beber a água da 

ETAR. Não acredito nisso e nunca vi ninguém, mesmo aqueles que o garantem, a beber, de 

lá, água. Mas a questão da ETAR que vai ser feita nas Talhadas preocupa-me por nós 

termos neste momento o rio Águeda e o rio Alfusqueiro num excepcional estado em termos 

da qualidade da água e, uma ETAR a descarregar para o nosso rio Alfusqueiro, um dos 

nossos ex-líbris enquanto curso de água, parece-me que não tem grande nexo quando ele 

pode ser descarregado para outros rios com menor importância como por exemplo o rio 

Marnel. Não desmerecendo a questão do Marnel, mas o facto é que são cursos de água 

que não têm comparação na existência, no ecossistema e questões ambientais. ---------------

------ Portanto, a questão da ETAR das Talhadas devia estar em separado e espero que 

ainda se vá a tempo de poder travar a construção da ETAR nesse sítio e mudá-la para outro 

lado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à AdRA, é necessário que todos exerçamos pressão porque de facto 

somos todos responsáveis. O Sr. Prof. Martins também estava muito lúcido da intervenção 

que fez, bons anos de 2009. Eu também sou responsável. A responsabilidade não é só da 

Câmara. É também minha e eu sinto muito essa responsabilidade porque em política temos 

que fazer exercícios de memória e temos que nos lembrar do que vamos dizendo e do que 

vamos votando. E portanto, em 2009, eu votei com a convicção de que era uma grande 

melhoria para o Concelho e que seria uma forma mais célere de conseguirmos o 

saneamento básico e a água no concelho. Nesse sentido, neste momento, há uma série de 

coisas que não foram cumpridas. O facto de em 2014 ser tempo de estar quase tudo feito, 

quando entrou este governo parou todo este processo, este parado cerca de um ano e só 

depois é que retomou, mas acho que se nós não dizemos nada, se nós não nos sentimos 

eles continuam fazendo as coisas à maneira deles e eu pedia a possibilidade de dividir a 

questão do incumprimento numa moção e fazer-se uma moção da ETAR das Talhadas. 

Acho que estas são mesmo completamente distintas e acho que elas deviam ser 

demarcadas aqui.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal sugere que os líderes de 
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bancada se reúnam para rever o texto da moção e em simultâneo, dando continuidade às 

intervenções dos inscritos, seguindo o alinhamento normal. -------------------------------------------

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

------ “Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos e, 

através dele, todos os Fermentelenses que tão simpaticamente, hoje, nos receberam; --------

------ Saúdo também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal por ter retomado a 

experiencia de levar às freguesias sessões da Assembleia Municipal; esta nova experiencia, 

responsabiliza-nos mais perante os nossos eleitores, obrigando-nos a melhorar o nosso 

desempenho e simultaneamente sensibilizar as populações para a importância que tem o 

exercício da democracia, no caso presente, a importância de um órgão do poder local na 

procura das melhores soluções para a vida do dia a dia dos munícipes do nosso concelho. -

------ Tivemos a oportunidade de assistir aqui, hoje, às intervenções de três ou quatro 

fermentelenses. Eu subscrevo-as todas entendo-as perfeitamente e é curioso, porque neste 

período em que todos fomos eleitos não houve nenhuma Assembleia Municipal que tivesse 

tanta participação do público como esta aqui. Isto é extremamente positivo. ----------------------

------ Depois destas palavras iniciais de saudação, duas criticas que parecendo questões 

menores, se me afiguram pertinentes e por isso importantes: -----------------------------------------

------ A primeira é que uma sessão da Assembleia Municipal com uma ordem de trabalhos 

tão longa, cuja maioria dos pontos não suscitam o menor interesse ao público em geral e 

hoje aos fermentelenses, em particular, não me parece ser das mais indicadas para esta 

nossa vontade de partilhar com as pessoas a prática da Democracia; ------------------------------

------ A segunda tem a ver com a forma como a informação e os pontos a discutir na 

Assembleia, nos chegam às mãos; vêm aos soluços o que implica muitas vezes, grande 

discussão ao nível dos coletivos partidários, pois será muito difícil convocar reuniões para 

discutir a ordem de trabalhos desconhecendo se depois de elas se realizarem vem mais 

informação e mais pontos para discutir. ---------------------------------------------------------------------

------ Tendo eu já referido em várias sessões, que os serviços da Câmara Municipal 

melhoraram grandemente nos últimos tempos, o que volto a afirmar neste momento, 

parece-me que uma melhor coordenação entre os membros do executivo municipal, poderia 

minimizar as dificuldades que aponto. ------------------------------------------------------------------------

------ Finalmente uma nota e uma informação: -------------------------------------------------------------

------ A recente limpeza da quinta da Pauliceia permite ver o estado de degradação a que 

chegou aquela casa. Não sendo obra marcante em termos de património arquitectónico ou 

de qualquer outro tipo, não deixa de ser uma referencia em Águeda, agora, infelizmente 

irrecuperável. Permite também ver de uma forma mais clara o espaço da quinta e imaginar 
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as potencialidades que aquele terreno poderia/poderá propiciar à cidade e aos aguedenses 

em geral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pergunto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Prevê, o executivo, algum destino para aquele espaço considerando a possibilidade de 

o adquirir ou de nele condicionar as possíveis intervenções de privados? -------------------------

------ Que fiquem tranquilos os Srs. presidentes de Junta pois não pretendo que Águeda 

enquanto cidade continue a ser o grande beneficiário dos dinheiros públicos investidos no 

concelho. Quero apenas alertar para uma oportunidade que creio ser única e que penso 

merecer ser estudada cuidadosamente, oportunidade que se evidencia numa altura em que 

a Câmara Municipal mostra ter arcaboiço financeiro para se lançar em novos desafios. -------

------ Que tal, começar a pensar num parque nascente para a cidade de Águeda?” -------------   

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

------ “Permitam-me duas referências muito breves que entendo justificadíssimas. Uma ao 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal pela iniciativa de concretizar esta Assembleia 

Municipal descentralizada e parabeniza-lo pela escolha de Fermentelos, para arrancarmos, 

e espero que em função disso as condições logísticas e técnicas que vão aparecendo 

noutras freguesias possamos estender esta prática a outras freguesias. ---------------------------

------ Também uma saudação muito especial ao Sr. Carlos Nolasco a quem saúdo e a toda a 

Junta de Freguesia, pela forma como nos receberam e pela eficácia e eficiência com que 

conseguiram ter todas as condições logísticas, para a realização desta sessão. -----------------

------ O assunto que me traz aqui para esta primeira intervenção poderá não ser o mais 

original, mas é um assunto que até é recorrente ao longo dos anos, mas isso não lhe retira 

importância, pelo contrário, o facto de ser recorrente e acompanhado ao longo dos anos, dá-

lhe até, importância acrescida. E curiosamente até foi aqui mencionado no início, por 

algumas intervenções do público, e que tem a ver com as estradas do concelho. ---------------

------ Neste caso, no caso de Fermentelos, tivemos a oportunidade de verificar, tanto agora 

como nas vezes que venho aqui a Fermentelos, ainda há pouco tempo, no carnaval, a 

quantidade de ruas e estradas que estão a necessitar de intervenção urgente, mas este 

problema não é apenas de Fermentelos; é um pouco de todo o concelho. Por mais que a 

Câmara Municipal de Águeda continue a publicitar e a divulgar algumas repavimentações 

que vão fazendo, a maior parte delas, quase todas, inevitáveis no seguimento de 

intervenções de água e saneamento, na maior parte delas, mas por mais que insista que 

agora é que vai ser, até porque houve um reforço de verbas para o orçamento para o 

orçamento deste ano para repavimentações, a verdade é que os munícipes poucas 

melhoras vão sentindo nas vias do concelho.  --------------------------------------------------------------
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------ Não vou alongar-me muito, até porque este assunto é tão evidente e recorrente como 

disse que quase nem precisaria de intervenção, mas eu gostaria de mencionar aqui, duas 

ou três situações que me parecem mais prementes: -----------------------------------------------------

------ Primeiro, e no que respeita às tais repavimentações de que falei, decorrentes das 

intervenções recentes, no âmbito do saneamento e não só, eu acho escandalosa a forma 

como algumas destas ruas e estradas ficam, após a conclusão dos trabalhos. Nós, 

passados alguns dias, começamos logo a sentir o péssimo trabalho de repavimentação que 

é feito. Nalguns casos, ainda mais sentido quando se trata de pequenos canais, que fazem, 

um pouco mais disfarçado quando é a largura de toda a faixa de rodagem, mas, no entanto, 

dentro de pouco tempo, começamos a sentir os altos e os baixos, todos aqueles regos e 

acho que é escandalosa a forma como isto acontece passado tão pouco tempo de as obras 

estarem concluídas. Eu compreendo que a autarquia não tenha total liberdade para escolher 

as empresas que ganham estes concursos, imposições legais, tem a ver com os custos e a 

autarquia não tem liberdade total para escolher os empreiteiros nos concursos porque 

geralmente a autarquia já tem confiança nalguns empreiteiros e até gostaria de os escolher, 

mas não pode escolhe-los, mas se há uma coisa que não pode fazer a montante, poderia 

fazer a jusante e eu gostaria de saber quem é que é o responsável pela qualidade deste tipo 

de trabalho: se é a autarquia, se é a AdRA. Mesmo que seja a AdRA a Câmara não tem 

possibilidade de rejeitar trabalhos que estejam mal executados? E, neste contexto, até 

aproveito para perguntar o que é que é feito daquele cargo que aqui há alguns anos pareceu 

um pouco caído do céu, sui generis, bastante bem pago na altura para alguém andar a 

verificar se os buracos estavam bem tapados, se as obras eram bem-feitas, o estado da 

rede viária, eu até compreendo que essas circunstâncias, já não justificam que se recorra a 

esse expediente, mas a necessidade de verificar a qualidade das intervenções das nossas 

estradas mantêm-se. E além disso, a Câmara não tem técnicos, engenheiros, que possam 

verificar essa qualidade e rejeitar a entrega das obras quando isso acontece? Há casos em 

que são evidentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E, já agora, ainda neste registo das intervenções, decorrentes destas obras de 

saneamento, já poucas repavimentações há, eu acho escandalosa a forma como é 

negligenciada a sinalização de muitas zonas de obras. Eu tenho apanhado alguns sustos e 

pessoas que me contam situações realmente gritantes de obras mal sinalizadas com 

obstáculos e buracos mal assinalados e situações um pouco perigosas. ---------------------------

------ Alem disso, entronca numa outra questão que eu gostaria de fazer, o que é que tem 

sido feito, em termos da manutenção da sinalização: tanto vertical como horizontal, 

sobretudo horizontal, do nosso concelho. O Sr. Presidente fará ideia dos quilómetros de 
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estrada que haverá no nosso concelho? Algumas recentemente repavimentadas e outras 

infelizmente, não e que não têm marcações na estrada? Quem é que pode tratar disso? 

Inclusive passadeiras no meio da estrada das freguesias. ----------------------------------------------

------ Também uma referência muito breve às zonas industriais, ou espaços industriais, como 

lhe quiserem chamar. Por um lado e como elemento positivo, saúdo a intervenção que foi 

feita recentemente, e vão sendo feitas algumas, naquela estrada conhecidas pelos “três 

marcos” e numa zona industrial entre Aguada de Cima e Barrô. Já não era sem tempo! Mais 

vale tarde do que nunca!  Parabéns pelo trabalho! --------------------------------------------------------

------ Por outro lado, também noto desprezo por outras zonas industriais, como por exemplo 

Gesteira onde continua a haver empresas onde praticamente só é possível chegar de jipe. 

Há, inclusive, transportadoras que vão levar material e já se recusam a passar em certos 

dias porque aquilo é uma picada que nem em certas zonas de África se vêem. Penso que a 

atenção que a Câmara Municipal dá a estas zonas industriais contrasta com a menina dos 

olhos da Câmara que é o Parque Empresarial do Casarão que está de facto com um piso 

impecável, mas aquelas empresas pagam impostos como as outras, mais impostos do que 

aquelas que estão no Parque Empresarial do Casarão, como compreenderão, e esta ideia 

peregrina de resumir todos os investimentos e apoios à industria revela uma grande 

insensibilidade da autarquia para com os empresários que vão mantendo e criando emprego 

neste concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Uma outra abordagem ao estado das estradas tem a ver com a zona serrana. A zona 

serrana pode por vezes parecer um cliché político ou turístico, mas tem que ser muito mais 

do que um cliché. E a verdade é que por mais que a autarquia nos acene com as auto-

estradas de informação e que vai levar a banda larga às aldeias mais inóspitas do concelho. 

Tudo isto é muito bonito e interessante, mas o que os munícipes precisam é de acessos 

condignos e de algum respeito. E esse respeito também se vê na forma como a autarquia 

encara esta situação das zonas serranas, no que toca às acessibilidades. Mas, estes 

exemplos, não são só das zonas serranas. -----------------------------------------------------------------

------ Como alguns de vós saberão, tenho raízes e família e vou muito à zona da serra. E se 

nós subirmos a serra pela EN230, de Assequins para o Caramulo, sentimos uma diferença 

colossal no piso assim que passamos da placa de divisão do distrito e do concelho, neste 

caso, de Águeda para Tondela, em que a estrada passa de um piso todo esburacado para 

um tapete macio. O mesmo se passa se formos para o lado de Agadão, quando entramos 

no concelho de Tondela, freguesia de São João do Monte em que o piso melhora 

radicalmente e não só. Depois há uma rede de estradas muito recentes, com um ano ou 

dois, muito bem feitas, muito bem acabadas e em belíssimo estado. --------------------------------
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------ Pelo lado do Préstimo e Macieira de Alcôba, depois de passarmos a belíssima 

Urgueira, mal entramos nos domínios de Oliveira de Frades, o piso melhora radicalmente e 

passamos a ter um tapete e deixamos os buracos. Ou seja, subimos a serra pelas principais 

três vias rodoviárias e vemos o contraste de pisos que há entre uma situação e outra. Eu 

compreendo que algumas dessas vias são de responsabilidade nacional, são das estradas 

de Portugal, mas a verdade é que ou as outras autarquias têm mais força e conseguem 

fazer valer os seus intentos junto das Estradas de Portugal, ou não, não sei o que é que se 

passa, o que eu sei é que as diferenças são gritantes! ---------------------------------------------------

------ E esta rede viária que ainda existe, estes milhares de quilómetros, que o Sr. Presidente 

falou aqui há bocado; há de facto centenas de milhares de quilómetros fora do concelho, 

foram feitos por alguém. Elas estão agora em mau estado porque foram durante uma dúzia 

de anos, deixadas completamente ao abandono, sem manutenção nenhuma e neste 

momento e os custos da sua manutenção e reparação são ainda maiores do que o que seria 

se tivéssemos olhado para o concelho todo e não apenas para a smart city. ----------------------

----- Num registo diferente, mais próximo da cidade, também gostaria de saber, embora não 

seja responsabilidade da câmara e há aqui alguma pressão que certamente poderá fazer, 

sobre o estado lastimoso de alguns destroços da EN1 que passa no nosso concelho, 

nomeadamente desde a Aguada de Baixo até à Trofa. Compreendo que será da 

competência das EP e a autarquia pouco possa fazer, mas, o que é certo, é que ainda agora 

junto ao Centro de Formação Profissional, de Alagoa, por exemplo, desarranjaram-se ali 

umas dezenas de metros porque tiveram que se arranjar, mas o resto continua tudo num 

estado lastimoso. Aquela rotunda junto ao McDonald, é impressionante a forma como aquilo 

está. Também gostaria de saber para quando é que está prevista aquela meia rotunda que 

ali está entre a GNR e o Pingo Doce ou seja: ---------------------------------------------------------------

------ Esse troço, a requalificação da EN1 depende só da Câmara, das Estradas de 

Portugal? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Têm feito alguma coisa no sentido de isso finalmente passar para a Câmara, nas 

devidas condições? ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Compreendo a sua reivindicação. Gostaria de saber se há alguma novidade nesse 

aspeto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Finalmente, havia muito mais a dizer sobre isto das estradas, mas vou terminar com 

uma última referencia e esta no centro da cidade: ---------------------------------------------------------

------ Não consigo perceber, como é que é possível estarem no estado em que estão as ruas 

da Escola Central de Sargentos e rua do Outeiro, que ligam desde a zona da universidade 

até à parte detrás dos Correios e recordo que se trata do único acesso ao único Hotel da 
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cidade e é frequentado por muita gente que nos visita, que visita Águeda, é o acesso à 

Biblioteca Municipal é o acesso ao Fórum da Juventude e é também o acesso aos Correios. 

Essa estrada está num estado verdadeiramente lastimoso! Buracos, pedras soltas, 

levantadas, remendos e crateras. Eu não consigo perceber como é que se pode manter ao 

fim de tantos anos aquela estrada que é tão necessária e que é um cartão de visita para 

quem nos visita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Termino com uma nota: ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Pelo menos, quando há o Agitágueda, ainda se conseguem por unas guarda-chuvas 

coloridos no cimo de algumas ruas e as pessoas distraem-se a olhar para os guarda-

chuvas. Ali, nem isso! Ali olham só para os buracos. ----------------------------------------------------

------ Eu gostaria de saber como é possível manter uma rua, de acesso a um Hotel, no 

centro da cidade, naquele estado.” ----------------------------------------------------------------------------

------ Ana Patricia Sanches  – CDS: --------------------------------------------------------------------------

------ “Antes de mais, o CDS também congratula esta descentralização da Assembleia. 

Agradecemos na pessoa do Sr. Carlos Nolasco todo o acolhimento que nos deu e a minha 

questão é muito rápida. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na sequência de algumas reuniões que já houve, e sei que se falou do executivo 

relativamente ao poder existir um Julgado de Paz em Águeda e possivelmente até ao final 

deste ano, a minha questão é apenas saber quais foram as conversações que já foram 

encetadas até ao momento, com o Ministério da Justiça. Tendo em conta a importância que 

traria para todos os cidadãos porque é muito mais célere, é muito mais económico para a 

cidade e para os cidadãos.” -------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia dá a palavra ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal , a fim de responder às questões colocadas: -------------------------------------

------ “Sobre aquilo que falou o Sr. presidente da junta do Préstimo, quero dizer em primeiro 

lugar e talvez seja melhor fazer primeiro uma pequena explanação da água. ---------------------

------ Quando propusemos, quando foi decidido pela Assembleia Municipal aderirmos à 

AdRA, aquilo que eu disse e foi aqui repetido e bem, é que o preço da água iria para o 

preço que os munícipes de Albergaria estavam a pagar no momento. Porque a situação que 

nós tínhamos em Águeda era uma situação que não estava conforme a legislação. A água 

não pode ser subsidiada pelas câmaras, e estava a ser subsidiada. Onde estavam os 

preços já corretos da água era em Albergaria e, por isso, foi feita uma harmonização dos 

preços e todos os consumidores da área de municípios da comunidade intermunicipal da ria 

de Aveiro pagam, neste momento, a agua ao mesmo preço, exceto Anadia porque Anadia 

não aderiu a esta situação. O aumento da água imputado tem sido apenas o da inflação 
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apenas e exclusivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, este processo da AdRA e aquilo que foi aqui referido, quero dizer que se a 

AdRA não cumpriu eles são culpados, mas não são culpados sozinhos, eles tem uma 

ministra que por acaso é do partido do senhor que apresentou a moção, que impediu 

durante muito tempo de avançar o processo, esta também é a verdade que tem de ser dita. 

A ministra Cristas teve durante mais de ano e meio o processo parado no seu gabinete. E 

portanto a AdRA teve culpas e não cumpriu o contrato, mas também esteve impedido por 

outros de o fazer e efetivamente nós temos uma situação em Águeda que é muito 

deficitária, que não cumpre aquilo que nós, quando assinámos o contrato de boa-fé, 

estávamos a espera, que neste momento já houvesse uma boa cobertura de água que 

servisse o concelho todo e de saneamento, que estivéssemos perto não da sua cobertura 

total, porque não vamos ter cobertura total do saneamento, há lugares que não faz sentido 

e há formas que substituem as redes com vantagens económicas bastante grandes mas 

que não iremos ter saneamento em todo lado. ------------------------------------------------------------

------ Sobre o que foi dito aqui também e que tem a ver com o início da construção da ETAR, 

eu soube aqui hoje que estava a ser construída e tínhamos conversado com a AdRA que 

não seria para construir e aquilo que eu vos posso dizer e dar-vos conhecimento para o 

concelho de administração da AdRA neste momento: “Estou a tomar conhecimento em 

plena assembleia municipal que a AdRA começou a construção da ETAR do Vale do 

Homem nas Talhadas. Lamento a prepotência da AdRA e o não-estudo das alternativas que 

apresentamos. Tomaremos as medidas que considerarmos adequadas para com a 

empresa de que são administradores. Gil Nadais. Presidente da Câmara de Águeda.” Foi 

isto que enviei já para a ADRA. -------------------------------------------------------------------- -----------

------ Obviamente que a providência cautelar é um mecanismo que estará se tivermos 

possibilidades e se tiver seguimento de o introduzirmos e de fazermos avançar este 

processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à Pauliceia, eu acho que daqui a pouco a câmara de Águeda podia comprar 

quase o concelho todo, mas nos não estamos interessados e não podemos estar a comprar 

tudo. Achamos que é um terreno importante mas o valor também é importante e 

gostaríamos é que aparecessem projetos e investidores para aquele espaço que nós 

entendemos que é a central da cidade. ----------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões colocadas pelo Dr. Alberto Marques: efetivamente, nós 

temos estradas em mau estado, mas algumas que referiu, ou uma quantidade significativa 

são da responsabilidade das estradas de Portugal. Eu não sei se o senhor conhece o 

presidente das Estradas de Portugal, agora está junto com a REFER, é aquele senhor que 
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veio ali ao porto de Aveiro dizer que Águeda e Aveiro não precisavam duma ligação rápida 

porque já tinham duas ou três auto-estradas que as ligavam. São três. ----------------------------

------ Por isso, o mesmo senhor, eu acho que ele não conhece nada desta região e sei que 

está convidado por uma entidade de Águeda para vir cá e que se comprometeu a vir, mas 

não assume quando é que vem. E, todos os assuntos que tem a ver com a EN1, com a 

estrada que vai para o Caramulo, por exemplo, são tudo estradas nacionais. --------------------

------ Eu não estou a enjeitar os problemas que nos temos das estradas da responsabilidade 

da câmara mas muitas dessas são da responsabilidade deles. Se o Senhor conseguir que 

ele agende uma reunião, e que já temos vários pedidos há vários anos e não temos 

conseguido resposta, porque aquilo que eles pretendiam era passar-nos alguns passivos 

que tem por resolver e deixar pendentes todos os assuntos que nós queremos ver 

resolvidos. Eles queriam-nos passar por exemplo a subida de Recardães, passaram uma 

tintazita por cima e agora tomem lá a estrada, nós não queremos. Passam-nos a estrada 

sim senhor, mas em condições. A EN1, querem-nos passar a estrada? Passam-na, mas em 

condições, ou então dão-nos dinheiro para fazer essa reparação. Porque fazer uma 

reparação daquela estrada custa muito dinheiro, e é isto que nós queremos: queremos 

dialogar e que as coisas sejam concertadas. O problema e que o senhor não fala connosco. 

Esta lá na catedral em Lisboa a olhar o Tejo e não fala connosco. -----------------------------------

------ A estrada da Escola Nacional de Sargentos, devo lembrar que nós adquirimos partes 

de casas que lá estavam, demolimos, construímos algumas proteções, fizemos a estrada e 

efetivamente não fizemos a intervenção de colocar o piso. Tantas obras que o presidente 

faz nas freguesias mas afinal Águeda também precisa de obras. Mas efetivamente precisa. 

Esta rua precisa de intervenção e aquilo que esta previsto e aliás já avançámos com um 

projeto, porque vocês sabem os problemas de altimetrias que nós temos dentro da cidade e 

aquilo que esta previsto, já começámos a elaborar o projeto para isso é colocar um elevador 

junto a fachada da biblioteca que permita que as pessoas mais idosas portanto utilizem 

esse elevador para chegar à cota superior, ou seja não precisarem de subir toda aquela 

inclinação para chegar aquele plateau. E temos o projeto, já temos um programa para a 

reabilitação urbana e estamos a pensar incluir, obviamente, essa via. ------------------------------

----- Quanto às smart cities temos muito gosto em ser uma cidade inteligente e também 

aproveitava para convidar, se quiserem ir, durante a próxima semana estaremos em Lisboa 

na FIL da Junqueira a mostrar aquilo que temos feito e que iremos divulgar mais 

intensamente aqui no concelho, porque efetivamente temos algumas coisas de que nos 

orgulhamos. Podem tentar fazer chacota mas quem nos dá valor são aqueles que estão 

noutros locais, noutros concelhos e que nos comparam com aquilo que é feito nas terras 
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deles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à falta de sinalização nas estradas, nós metemos pavimentos e iremos fazer 

brevemente essa sinalização horizontal. --------------------------------------------------------------------

------Temos problemas com as valas e com as estradas que estamos a repor pavimentos 

depois da passagem da água e do saneamento. A compactação das valas muitas vezes 

não e a melhor e aquilo que nós tivemos a preocupação de fazer sempre que possível é 

adjudicar sempre ao mesmo empreiteiro a reposição completa do pavimento onde ele já 

tinha sido contratado pela AdRA a largura da vala. O que é que resulta? Há muitas 

depressões por ai. Mas a depressão na vala é da responsabilidade da AdRA e que por sua 

vez vai ser responsável também pela reposição do pavimento como deve ser. Isto já vai 

ficar um remendo mas a opção era deixar, 3 ou 4 anos, estar estradas que estavam 

completamente intransitáveis e que a vala iria ficar ali uma coisinha ao meio, até fazia mal, 

ou fazíamos este trabalho completo. Arriscamos a fazer ao mesmo empreiteiro que fez, 

quase todas as que foi possível, ao mesmo empreiteiro para que haja só um ponto de 

conflito com uma entidade só e não tenhamos aqui de andar a empurrar responsabilidades 

para uns e para outros, estamos a tratar desse assunto também. ------------------------------------

------ Relativamente às questões colocadas pela deputada Ana Sanches tenho uma 

comunicação dos julgados de paz mas não tenho ainda oportunidade de analisar. Não 

posso dar uma resposta concreta neste momento sobre esta questão.” ----------------------------

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

----- “Faço minhas as palavras daqueles que me antecederam, em relação à realização 

desta sessão, dando os parabéns ao Senhor Presidente pela sua decisão e dando os 

parabéns ao Senhor Presidente da Junta pela excelente receção que nos consegui 

proporcionar. Serei rápido e começarei pela questão da água. O Senhor Presidente tem 

uma maneira muito própria de explicar as coisas, pois os preços da água tinham que ser 

harmonizados. Não houve propriamente uma grande alteração, eles só duplicaram ou 

triplicaram. É uma harmonização que tem custado muito aos nossos bolso e que nos tem 

trazido muito pouco. Na altura dissemos-lhe que esta harmonização ia-nos custar muito 

dinheiro. E o Senhor disse que na altura os municípios tinham poder junto da AdRA para 

controlar o tarifário. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente também diz que a ministra do ambiente também teve o processo 

parado durante um ano e meio. Depois de aderirmos à AdRA o município de Ovar também 

aderiu e fez muitos investimentos anteriores a nós, com a mesma ministra e com um 

Presidente de Câmara igualmente socialista. Só que teve uma coisa, agarrou nos projetos 

que tinha e não as alterou. O Senhor Presidente agarrou nos projetos que tinha para 
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arrancar e alterou-os todos o que fez com que eles se atrasassem. Mas isto é matéria que 

já discutimos há algum tempo e penso que está neste momento a ser feito um estudo para 

ser avaliada a nossa continuidade ou não na AdRA e é nisso que temos que nos concentrar 

em termos de futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Deixaria aqui um desafio ao Sr. Presidente. O Senhor Presidente é Presidente da 

Câmara há quase dez anos, sabe que temos muitas das vezes sido críticos em relação 

aquilo que consideramos algum abandono seu ao Concelho, não à parte da cidade, mas ao 

resto das freguesias. Vai acabar agora dentro de pouco tempo um quadro comunitário e 

estamos a iniciar um novo, o 2020. Por exemplo estamos em Fermentelos, que projetos é 

que o Sr. Presidente tem nos novos quadros comunitários, para a freguesia?” -------------------

------ Fancisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões  – CDU: --------------------------------------

------ “Gostava de voltar ao assunto da Pauliceia, prevê o executivo algum destino para 

aquele espaço? Considerando a possibilidade de o adquirir ou de nele considerar as 

possíveis intervenções de privados. Eu não pus aqui a compra como uma necessidade 

absoluta. Em segundo quero apenas alertar para uma oportunidade que penso ser única e 

que merece ser estudada cuidadosamente. Não vou discutir aqui a prioridade de vender ou 

comprar o crossódromo do Casarão nem outras situações desse tipo, agora o Sr. 

Presidente não pode dizer de uma forma um pouco leviana que a Câmara não tem dinheiro. 

Isto é uma chamada de atenção para que a Câmara considere esta situação como 

fundamental e para que esteja atenta para de uma forma ou de outra intervenha na medida 

do possível.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida intervém o Sr. Presidente da Câmara , para prestar esclarecimentos, 

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

------ “Sobre as tarifas aquilo que disse e foi dita aqui já hoje é que a água em Águeda iria 

para o preço de Albergaria. Sobre os projetos aquilo que se passou efetivamente, foi que 

tínhamos os projetos todos atualizados entregamos à AdRA todos atualizados e a AdRA 

resolveu fazer novos. Com situações que nem são do nosso agrado. A AdRA fez projetos 

novos de tudo aquilo que fizemos. ----------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente aos projetos que existem para as freguesias, também estamos á espera 

das vossas propostas. Temos o H2Águeda e temos toda a dinamização desse parque. E 

cada vez mais os projetos têm que se basear na promoção e desenvolvimento daquilo que 

temos. Temos que passar a fase que está acabada, do betão para a animação das 

sociedades. Aquilo que já foi falado de fazer, de animar os trilhos, de fazer locais de 

observação de aves, mas isto mais uma vez digo, não temos capacidade de fazer o que se 

pode fazer em cada espaço, nos também queremos a participação das pessoas. Que façam 
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sugestões, que nos lancem desafios por queremos ir com vocês. A Câmara não pode fazer 

tudo em todo o lugar. E já lançamos algumas iniciativas, como em Macieira de Alcôba. 

Lembram-se como estava Macieira de Alcôba? Estava desertificada, não tinha um sítio para 

tomar um café, vejam como está agora. Mas não conseguimos tirar um coelho da cartola 

em todo lado. Analisemos cada local e tragam as ideias e iremos trabalha-las em conjunto. 

É o que tem que ser feito. Em termos de projetos Águeda, foi dos concelhos que mais 

usufrui-o dos fundos comunitários do quadro que está a acabar. Quem tem dúvidas disso, 

basta ir ver os números. Na região de Aveiro, Águeda foi o concelho que conseguiu mais 

fundos. E estão investidos alguns aqui em Fermentelos, não foi só para os outros locais. ----

------ Quanto a condicionar a utilização da Pauliceia, o condicionalismo está colocado no 

PDM, não vemos necessidade de fazer um Plano de Pormenor e condicionar mais, para 

isso podemos inclusivamente estar a impedir que algum investidor faça alguma intervenção 

que queira fazer. Não referi que a Câmara não tinha dinheiro, é uma opção. Não 

vislumbramos neste momento, adquirir a Pauliceia, também se fosse, peço desculpa, mas 

não lhe iria dizer aqui. Não queria deixar de lembrar que a Câmara a que presido e esta 

equipa comprou mais de um milhão de metros quadrados de terrenos. Acho que Águeda 

neste momento deve ser dos maiores proprietários de terrenos do Concelho. Coisa que não 

era no passado e estão pagos. É bom que se diga. E iremos continuar a comprar terrenos. 

Hoje vem aqui mais uma proposta mas temos que ter algumas prioridades.” ---------------------

------ De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta 

da União das Freguesias de Préstimo e Macieira, Sr. Pedro António Machado Vidal,  para 

apresentação e proposta a votação das duas moções, solicitando que as mesmas sejam 

designadas por Moção A  e Moção B , cuja transcrição se segue na integra: ---------------------

------------------------------------------------------- Moção A ------------------------------------------------------

------ A Assembleia Municipal, reunida em 27 de Fevereiro de 2015, vem por este meio 

repudiar o incumprimento pela AdRA dos compromissos a que se obrigou, nomeadamente 

o do abastecimento de água potável a 95% do Concelho até 2015 e do incumprimento do 

plano de construção de saneamento, ao mesmo tempo que procedeu a aumentos brutais 

das taxas e serviços, duplicando e triplicando as tabelas. ----------------------------------------------

------ Protestamos ainda as constantes alterações ao plano de investimento sem justificação 

fundamentada comunicada às entidades e populações interessadas. ------------------------------ 

------------------------------------------------------ Moção B  -------------------------------------------------------

------ A Assembleia Municipal reunida a 27 de Fevereiro de 2015 vem por este meio repudiar 

a construção da ETAR na Freguesia de Talhadas, Concelho de Sever do Vouga pois não 

considerou as alternativas com menores impactos ambientais e menores custos para as 
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populações do Concelho, solicitando logo que possível que a Câmara municipal interponha 

de imediato uma providência cautelar para parar as obras que estão em curso. ------------------ 

------ O Senhor Presidente de Junta, solicita ainda ao Sr. Presidente da Câmara  de 

Águeda , uma resposta à proposta apresentada na sua intervenção, que dizia respeito à 

questão de ser a Câmara ou a AdRA a assumir e suportar uma vez por ano, como forma de 

compensação, o custo da limpeza das fossa sépticas de cada residência que se situem nas 

povoações onde não haja nem água nem saneamento. -------------------------------------------------

------ Colocada a votação a Moção A  foi aprovada por unanimidade; ------------------------------

------ Colocada a votação, a Moção B  foi aprovada por unanimidade; ------------------------------

------ Seguidamente o Sr. Presidente da Câmara  que responda à questão anteriormente 

levantada pelo Sr. Presidente da Junta, Pedro Vidal: -----------------------------------------------------

------ “Iremos pressionar a AdRA no sentido de haver alguma abertura, de forma a facilitar a 

vida aos munícipes.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 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 – Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para representar a Assembleia 

Municipal no XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses; ------------- 

------ Foi apresentada pelo grupo do PSD a proposta de representante efetivo, Vasco Miguel 

Rodrigues Oliveira – PJ da União das Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão e 

como representante suplente, Wilson José de oliveira Dias Gaio – PJ da União das 

Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo; --------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições acerca deste assunto, o Sr. Presidente da Assembleia  

coloca a proposta designada por Proposta A,  para votação e aprovação sendo a mesma 

aprovada por maioria, com 29 votos a favor e duas abstenções, passando de imediato ao 

ponto seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.3 - Votação da proposta para a constituição de Comissões Permanentes da 

Assembleia Municipal de Águeda para o mandato 2013-2017; ----------------------------------------

------ 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 aprovar a Proposta de constituição de Comissões Permanentes da 

Assembleia Municipal de Águeda para o mandato 2013- 2017. ------------------------------------

------ 3.4 - Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para nomeação de 
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representantes no Conselho Municipal de Educação de Águeda; -------------------------------------

------ 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 aprovar a Proposta da Câmara Municipal para nomeação de representantes 

no Conselho Municipal de Educação de Águeda.  -----------------------------------------------------

------ 3.5 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Contratos 

Interadministrativos e Apoio Financeiro de 2014 – Ajustamento Financeiro; ----------------------- 

------ Não havendo inscrições acerca deste assunto, o Sr. Presidente da Assembleia  

coloca a proposta para votação e aprovação sendo a mesma aprovada por unanimidade , 

aprovar a proposta da Câmara Municipal de Contratos Interadministrativos e Apoio 

Financeiro de 2014 – Ajustamento Financeiro.  ---------------------------------------------------------

------ 3.6 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Contratos 

Interadministrativos 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na integra: ----

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

------ “ Queria apenas fazer um pedido de esclarecimento referente aos contratos das 

freguesias de Barrô e Aguada de Baixo. Nos contratos há duas obras particularizadas: uma 

é o arranjo junto à igreja de Aguada de Baixo e uma outra é em Barrô. -----------------------------

------ Eu queria pedir ao Sr. Presidente da Junta de Barrô o favor de me esclarecer qual é o 

local onde vai ser intervencionado, ao abrigo deste contrato com a câmara.” --------------------- 

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

de Baixo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Tinha-me preparado para vir cá fazer uma intervenção noutro tema, mas aproveito 

para felicitar a todos na pessoa do Sr Presidente da Junta de Freguesia o meu amigo Carlos 

Nolasco. Parabéns! Tem sido uma jornada excepcional que também tem a intervenção da 

proposta da descentralização. É uma boa ideia e acho que deve ser continuada. ---------------

------ Como sabem, nós, nas juntas de freguesia, temos recursos muito humildes e muito 

limitados e, como todos, quando temos recursos limitados, fazemos opções. No caso em 

particular, uma das intervenções a fazer na freguesia de Barrô e Aguada de Baixo, é para 

fazer a reparação e construção de valetas e passeios, construção de um muro e drenagem 

de algumas águas fluviais, na rua onde o Sr. professor António Martins reside, porque tenho 

indicação do Sr. Vereador Jorge Almeida que será pavimentada no seguimento. E esta é, a 

termos que optar, das obras que propusemos, dentro das verbas limitadas como são, uma 

das ruas a intervir será a rua das Cruzes em Barrô e a outra será no Carquejo, para haver 

alguma equidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ A outra metade do dinheiro vai para Aguada de Baixo porque nós assim entendemos. 

Foi assim que nos apresentámos quando fomos eleitos: dividir 50% – 50% as verbas da 

Câmara Municipal e os recursos que nos permitiriam. ---------------------------------------------------

------ Não sei se o esclareci. Será intervencionada a grande maioria da rua, desde a 

capelinha até à zona onde já há um pequeno passeio seguindo até à rua do Salgueiro. Há 

ali uma zona que tem sido alvo de pedido, nomeadamente o Sr. Rogério Coelho e outros 

membros da Assembleia de longa data, ir àquela primeira casa a seguir à capelinha, há ali 

um terreno que não tem e levará um muro de suporte, para conseguirmos fazer ali uma 

intervenção; o resto será: passeios, valetas, drenagens de água, o que normalmente 

fazemos neste tipo de situações.” ------------------------------------------------------------------------------ 

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

------ “Estamos aqui a discutir os protocolos, agora mudou o nome, mas a verdade é esta: ---

------ Temos mais uma vez, uma Câmara que desde a sua entrada em 2005, cumpre os 

protocolos, cumpre escrupulosamente a sua parte, na sua delegação de competências de 

delegações financeiras e cumpre também em termos financeiros. Não sei se é pouco se é 

muito! Sei que, no âmbito dos concelhos que nos envolvem, é muito mais do que eles 

recebem. Basta ver qualquer concelho envolvente, em que as verbas são muito menores 

que as nossas. No entanto, sempre me pareceu que isto depende da ação das juntas de 

freguesia; da forma como as juntas de freguesia apresentam os seus projetos, da sua 

dimensão, aquilo que pretendem e que é a única forma de pressionar a Câmara e que se 

consiga libertar verbas para o efeito. --------------------------------------------------------------------------

----- Os meus parabéns à juntas e à Câmara Municipal por anteciparem estes protocolos, 

mas continuo a afirmar que só isto não basta. Não quer dizer que apesar de estarem 

aprovados em fevereiro, as câmaras e as juntas não continuem a pensar em novos projetos 

que façam falta, tenham dimensão e que obriguem a uma transmissão financeira de 

recursos das câmaras para as autarquias. É importante que os presidentes de junta, 

continuem no caminho da rentabilização de projetos comuns, que levem a Câmara a passar 

recursos financeiros para uma situação de proximidade que está visto que é rentável: 

rentável para as populações e rentável em termos financeiros e em termos de custo das 

obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, o meu realce aqui é para a ação da junta e da câmara, neste pressuposto: é, 

das poucas vezes, que me lembro, em que chegamos a fevereiro e os contratos são 

aprovados em Assembleia e que as juntas continuem a desenvolver as suas ações pois são 

estas, através dos Srs. presidentes de junta e da sua ação e relação de proximidade com as 

populações, que compõem o concelho. ----------------------------------------------------------------------
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------ Mas não podemos ficar por aqui. Como o Sr. presidente há pouco disse, temos que ir 

mais longe nas exigências, no âmbito da criação e da inovação!” ------------------------------------ 

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

------ “Em relação ao Sr. José Vidal, concordo com o que ele disse em relação à questão dos 

protocolos, é uma prática que vem muito detrás. Já há muitos anos, ainda antes deste 

executivo, havia a prática dos protocolos com as freguesias e descentralizar um pouco. 

Somos sem sombra de dúvida, das câmaras que mais protocolos faz com as juntas de 

freguesia, mas também tenho dito que nos outros concelhos o nível de protocolos muitas 

vezes é mais baixo, mas o nível de obras que a câmara faz diretamente nas freguesias 

também é superior. Isto é apenas uma pequena nota. ---------------------------------------------------

------ Na sequência do pedido do Sr. Prof. Martins também gostava, se o Sr, Mário me 

pudesse esclarecer, a questão das obras, o que está previsto para o largo de Travassô.” ----  

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

------ “Em resposta ao Sr. Eng.º Hilário Santos, o que se pretende fazer, naquele espaço 

frontal à farmácia, à associação de escuteiros, à 12 de Abril, aquela área envolvente e que 

consiste numa obra que reduza a velocidade dos automobilistas, permitindo assim, mais 

segurança às pessoas que se movimentam naquele espaço. De certo modo, uma obra que 

já alguns anos vimos reivindicando e que felizmente a câmara reconheceu o perigo que 

existe naquele local, onde tem acontecido alguns acidentes, felizmente com poucas 

consequências, mas um dia poderia vir a ser um desastre fatal. A câmara ouviu-nos, 

atendeu-nos e atribui-nos uma verba que nos parece bastante escassa para a dimensão da 

obra, mas a junta irá de certo modo, colmatar o resto da despesa que faltar para podermos 

executar aquela obra que é realmente, uma carência grande dentro da freguesia.” -------------      

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

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

------ “Aquilo que eu queria dizer, essencialmente é o seguinte, há bem pouco tempo, 

discutimos todos e ouvimos falar que houve uma alteração na lei e na organização territorial 

das freguesias. E, então, foi feita uma não lei e neste momento eu tenho que falar nisso, 

tenho que o dizer, e como membro do concelho geral da ANAFRE tenho defendido e 

defendo  que não pode continuar conforme está na lei; que as competências sejam 

delegáveis.  Não pode continuar que as competências sejam delegáveis. Têm que passar a 

ser competências próprias da junta, tem que haver competências próprias da câmara, e tem 

que haver Competências próprias do estado central. E aí sim, penso que o trabalho de 

proximidade será mais eficaz, mais eficiente e irá mais ao encontro dos anseios e 

necessidades das populações.  ---------------------------------------------------------------------------------
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------ O repto que deixa, era que os presidentes de junta do concelho de Águeda e o Sr. 

Vice-presidente da Câmara, Sr. Jorge Almeida, que pudessem ainda aprofundar mais, o 

âmbito das competências que estão delegáveis, que pudéssemos optimizar e rentabilizar 

mais, as sinergias, em prol do nosso concelho e das nossas populações. Penso que isso é 

possível se todos partirmos do exercício sério de analisar o que é melhor, todos os 

presidentes de junta, e não numa lógica do que é que eu posso levar mais que outros, para 

a minha terra. E nesse propósito e nesse âmbito, acho que podemos ir mais alem, penso 

que poderemos ir muito mais além, e penso que as populações poderão sair a ganhar.  ------

------ Aliás, eu defendo em termos nacionais na ANAFRE, que aquilo que deve ser posto em 

prática, foi aquilo que a câmara municipal de Lisboa fez, que não se rege pela lei nº75, mas 

sim pela lei nº56. Era interessante que se lesse essa lei, era interessante que se percebesse 

o que se está a passar em Lisboa, e que se percebesse o que realmente as populações de 

facto têm a ganhar com a reorganização administrativa; porque aquilo que eu penso que foi 

feito, foi um faits divers. Conforme o Zé Vidal diz: foi mexer na lei para no fim ficar tudo na 

mesma. Ou seja: continuamos a ter total dependência da Câmara Municipal, quem diz as 

freguesias de Águeda, diz as freguesias do país inteiro, porque dependemos sempre, da 

vontade da câmara em delegar ou não competências. ---------------------------------------------------

------ Por acaso a Câmara de Águeda no distrito, é inclusivamente, a primeira ou a segunda 

câmara, que mais protocolos e que mais dinheiro dá às freguesias. Até acontece isso, mas 

eu acho que podemos ir mais além. ---------------------------------------------------------------------------  

------ E, portanto, peço que haja um esforço daqui para a frente. Que todos nós nos 

possamos entender e de facto verificarmos o que podemos melhorar em prol das 

populações.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Sr. Presidente, ouvi esta intervenção e a primeira questão que eu faço é ao Sr. 

Presidente de União de Freguesias de Águeda e Borralha. ---------------------------------------------

------ Por via dessa tal lei, em que a Freguesias de Águeda e Borralha se uniram, o senhor 

está a dizer que a freguesia da Borralha não está a ser bem atendida pelo presidente da 

junta? Ou a freguesia de Águeda? Para nós percebermos o que é que a lei impediu, de 

acesso das pessoas aquilo que já tinham antes. -----------------------------------------------------------

------ Segunda questão: fala o senhor em delegação de Competências, da câmara para a 

freguesia, uma das caraterísticas que fez á lei, é que era muito abrangente e estamos 

sempre teoricamente nas mãos do Presidente de Câmara. ---------------------------------------------

------ Até este momento, o Sr. Presidente, tem sentido alguma dificuldade de competências 

que achasse que a Câmara Municipal deveria delegar e não delegou? Porque nós temos de 
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ser práticos. O que importa é a prática. -----------------------------------------------------------------------

------ Se tem dificuldade vem cá e diz: Sr. Presidente da Câmara não delega competências e 

cá estamos nós para analisar. Se os seus munícipes estão a ser mal atendidos, diga! 

Porque falou-se muito sobre esta lei e parece-me que hoje em dia, para os munícipes, a 

coisa é banal. O nível de aceitação ao nível do atendimento é total. Eu não conheço 

reclamação dos munícipes à prática da lei em si.”  -------------------------------------------------------- 

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

Águeda e Borralha; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Deputado Hilário Santos, no caso de Agueda e Borralha, é obvio que todas essas 

situações não se põe, porque vou lhe contar uma coisa, vou lhe confidenciar: Águeda e 

Borralha têm um grande presidente de junta, é mesmo do melhor que há. -------------------------

------ Senhor Engenheiro não sou eu que digo, dizem por lá, e portanto, como sou um 

homem abrangente e com tempo para as pessoas porque estou a tempo inteiro, o que é 

uma coisa interessante, eu estou a tempo inteira na junta de freguesia, os meus colegas não 

têm a mesma facilidade que eu, de fazer um tão bom trabalho como eu, podendo até ainda 

fazer melhor, ok? Mas eu estou a dizer, que é lhes a vida muito mais difícil. Não, mas é 

verdade! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ É muito mais difícil para um presidente de junta, que não está a tempo nenhum, 

conseguir ser tão abrangente como alguém que está a tempo inteiro. E eu estava a falhar-

lhe de uma coisa, que sabe que é sério, eu percebi a sua ironia. E sabe que quando falo de 

politica, e quando falo das pessoas, eu estou cá para servir as pessoas, falo coisas muito 

sérias. E eu passo a explicar: Uma competência delegável, é sempre algo que a câmara diz 

"vocês vão fazer isto e eu dou x", em Lisboa a câmara não dá nada, percebe? Ou seja: um 

presidente de junta não pede, não é pedinte. Não, não é aqui, é no país inteiro. É em 3 mil e 

tal freguesias. Tirando as de Lisboa, o presidente de junta é sempre pedinte. --------------------

------ E eu estava-lhe a explicar que por acaso no caso de Águeda, no distrito até é a câmara 

que mais dinheiro dá. E eu não estou satisfeito, o senhor presidente da câmara sabe, mas 

eu e os meus colegas, mas isso é normal, porque o senhor presidente da câmara também 

não gosta nada do governo! Até pode ser do PS, porque acha que lhe dá pouco dinheiro. ----

------ Mas o que eu lhe estava a dizer é o seguinte: vou-lhe dar casos concretos. Em Lisboa 

quem pinta passadeiras, quem põe os sinais de trânsito, quem faz os serviços de 

proximidade, são mesmo as juntas. Aqui pode ser a junta, ou pode ser a câmara. --------------

------ Sabe que é fácil ser presidente de junta, porque aquilo que é da minha competência, 

eu faço; aquilo que é de competência da câmara, eu digo que é da câmara. ----------------------

------ Se a câmara faz uma coisa na minha freguesia, eu digo: "se não fosse eu, tenho um 
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poder de influência"... E o que eu queria era que não acontecesse, percebe? --------------------

------ Esta misturada e confusão, queria que estivesse balizado e definido na lei o que 

compete a cada um. Sabe para quê? Para que cada um, quando vier aqui, ou quando for a 

votos, responda de facto pelo trabalho que fez e não o que fez ou não fez, o que influenciou 

ou não influenciou. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E a autonomia de uma freguesia, porque é importante que as pessoas saibam quais 

são as competências próprias de uma freguesia. Olhe: limpar valetas, é competência da 

câmara; se você perguntar nos pais inteiro o que faz uma junta de freguesia, "a minha junta 

de freguesia limpa valetas" pois não limpa! Essa é mesmo uma competência da câmara. 

Porque meus senhores, uma junta de freguesia tem que fazer, caminhos vicinais e 

agrícolas, passar atestados, canídeos e gadídeos, arranjar fontanários e lavadouros, tem 

que dar produtos de higiene e limpeza as escolas primarias e jardins-de-infância, e cuidar 

dos cemitérios, os que têm, porque há que nem cemitérios tem. Como vê, uma junta de 

freguesia, no fundo, na lei tem pouco ou mais que nada. A grande questão é que depois 

para a junta de freguesia, de facto fazer depende que a câmara delegue competências, que 

pode delegar ou não. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor engenheiro, em Aveiro o meu colega que foi eleito como eu, ao abrigo da 

mesma lei que eu, sabe quanto recebe da câmara? Zero! Sabe porque? Porque o 

presidente da Câmara de Aveiro diz que não tem dinheiro, não há! ----------------------------------

------ O senhor se for analisar contratos interadministrativos ao longo dos pais inteiro, desde 

de Trás-os-Montes ao Algarve, dá vontade de rir. Porque cada presidente de câmara e cada 

presidente de freguesia, dizem as coisas mais mirabolantes que o senhor pode imaginar. ----

------ E era isso que eu não queria. ----------------------------------------------------------------------------

------ Eu queria que um presidente de junta de Lisboa, ou o presidente de junta da freguesia 

mais pequena do pais, tivesse a mesma dignidade, o mesmo âmbito, e tivesse as mesma 

competências, para que todos pudéssemos ser avaliados pelo trabalho que de facto 

desempenhamos e fazemos; ------------------------------------------------------------------------------------

------ E isso é que eu acho que é politica, é ficar claro para os cidadãos, o que é que cada 

um de nós de facto tem de fazer, e para que é que nos servimos e para que é que nós cá 

estamos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E é isto que faz com que, por exemplo, eu ache que, hoje devia estar muita mais gente 

aqui! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Porque é confusa a política, porque confundimos as pessoas na política, e é a clareza 

que é necessária para que as pessoas venham às assembleias para perceberem de facto o 

que os políticos dizem. E é essa transparência, é essa clareza, é esse balizamento do que é 
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que cada um tem que fazer que eu defendo, que eu espero que venha a acontecer, porque 

acho que o pais ganhará, acho que as pessoas ganharão, se cada um de nó souber de facto 

e na realidade o que tem de fazer. -----------------------------------------------------------------------------

------ E vou lhe dizer outra coisa senhor engenheiro, ainda agora ao jantar disseram: "Tu 

tens sorte porque estás na cidade", como se estar na cidade fosse uma questão de sorte ou 

azar, mas estávamos a falar porquê? Porque o presidente de junta há montes de situações 

que vai além das suas próprias competências, porque se sente muito pressionado pelas 

populações e se calhar não devia; olhe eu não vou. Porque eu digo as pessoas olhos nos 

olhos "desculpe, isso é competência da câmara, isso é competência da EDP, isso é 

competência deste daquele do outro". Porque toda a gente neste pais, julga que o pais, é 

competência do presidente da junta, e é ao presidente da junta que toda a gente vai pedir 

tudo e mais alguma coisa. "Olhe falta-me a luz" e eu digo as pessoas: "olhe, eu tenho cara 

de enroscador de lâmpadas?" é que eu acho que não, porque na escola eu andei em 

mecânica não andei em electricidade. E é essa multidisciplinaridade que eu não quero. ------

------ Eu quero ser avaliado pelo meu trabalho, pelo trabalho que a lei diz que eu tenho que 

fazer e não por aquele que as pessoas querem que eu faça, ou que as populações exigem. 

E é esta clareza, esta clarividência, e por falar em luz, é esta iluminação na vida politica, que 

eu peço, que eu solicito, e enquanto cá andar irei exigir sempre, dentro da minha pequenez. 

------ Espero que esteja elucidado. -----------------------------------------------------------------------------

------ Quanto a Águeda e Borralha, eu sou mesmo um bom presidente, pergunte lá às 

pessoas.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para resposta e 

esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Acho que temos que acabar com esta expressão dos presidentes da junta serem 

pedintes. Acho que não faz sentido, os presidentes de junta, tem competências que lhes 

estão atribuídas na lei, executam-nas e está bem, está feito. De resto, colaboram no 

desenvolvimento do Municipio. É isto que fazem. Não andam a pedir nada, ok? -----------------

------ Se estão disponíveis para fazer mais algumas coisas então estamos para colaborar, 

para fazer coisas em conjunto não andamos aqui a pedir. Porque vocês exercem as vossas 

competências, a câmara exerce as suas. Temos meios de contacto para potenciar aquilo 

que é feito nas freguesias, mas não é pedir. É aumentar as vossas competências e nós 

fazemos acordos para isso. Por favor vamos deixar esta coisa do "pedinte". ----------------------

------ Desculpem lá, se continuarem a expressão, andamos aqui, são uns pedintes, eu não 

quero que vocês sejam pedintes, então a câmara faz as suas competências e vocês deixam 

de ser pedintes, não vale a pena! ------------------------------------------------------------------------------
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------ Vamos colaborar! Estamos todos para colaborar pelo concelho! -------------------------------

------ É aqui que se inserem estes contratos interadministrativos, apoios e etc. Porque a 

câmara transfere para juntas de freguesia mais do que o estado transfere para as mesmas 

juntas de freguesia, nos diferentes instrumentos. Isto que é que quer dizer? Porque nós 

entendemos que podem ser feitas mais coisas pelas juntas de freguesia, mas não é por 

serem pedintes;  é porque achamos que podem fazer mais e podem colaborar no 

desenvolvimento do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Não façamos, nem andemos aqui assim na posição de pedintes, que eu acho que não 

enobrece ninguém!” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Espinhel: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Boa noite Sr. Presidente, aqui ao meu colega de Fermentelos que nos recebeu e a 

este povo. Só quero dizer ao Sr. Presidente da Câmara que não me identifico quando diz 

que nós somos uns "pedintes". ---------------------------------------------------------------------------------

------ Acho que as juntas de freguesia e muito bem a Câmara Municipal de Águeda, tem 

delegado competências às juntas. Eu penso que todos nós temos executado bem essas 

competências, só acho que o dinheiro que é transferido é pouco para aquilo que nós 

fazemos. Porque nós, efectivamente, fazemos mais do que aquilo que muitas vezes 

devíamos fazer. Não é uma questão de pedintes, mas achamos que estamos aqui numa 

forma de colaborar. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há dias, dizia uma coisa ao senhor vice-presidente: é que esta Câmara criou 

"monstros" e alguns de nós somos uns "monstros". Porquê? Porque não conseguimos 

alimentar a máquina que nós temos: algumas juntas de freguesia e a dinâmica que têm, que 

a Câmara nos ajudou a ter, precisamos de mais dinheiro para continuarmos a fazer e 

fazermos bem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Câmara tem duas vertentes, os contratos interadministrativos e a delegação de 

competências. E a delegação de competências, quem as quiser executar bem e puder fazer, 

sabe que o dinheiro não chega para tudo. E há aqui uma questão: ninguém leva dinheiro 

nenhum para casa. O dinheiro é feito e investido novamente nas nossas freguesias no 

nosso concelho. Portanto tudo que a câmara nos dá, é para nós investirmos nas nossas 

freguesias e no bem-estar das nossas populações. -------------------------------------------------------

------ E portanto, felizmente, e bem pela gestão que a Câmara tem feito, estamos bem de 

saúde financeira. O que nós pedimos é que haja um reforço maior das verbas para as 

juntas. Somos o segundo concelho do distrito e eu queria ser o primeiro concelho do 

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

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

------ “Só gostaria de dizer que achei piada, o retiro a palavra pedinte que solicitamos, 

curiosamente o presidente da junta veio cá pedir. Sr. Presidente da Câmara, eu retiro o 

pedinte, agora achei piada que a seguir a mim veio o presidente da junta de Recardães, 

"sabe e tal senhor presidente e tal e coisa, de facto esta colaboração é uma coisa fantástica, 

olhe a gente pede é mais". ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria só dizer o seguinte: o termo pedinte é um termo que foi usado nesta discussão 

aquando da lei nº75, no país inteiro, por muitos presidentes de junta, a questão aqui é uma 

questão de "subalternidade" ou seja: quando eu tenho um bolo e o vou repartir, quem fica 

com as fatias está sempre numa posição de menoridade. Porque a fatia é-me concedida, é 

nesse sentido que eu estou a falar,  retiro a palavra "pedinte" e digo isto, portanto, a um 

presidente de junta é-lhe concedida uma fatia, mas o dono do bolo tem sempre a vantagem, 

porque o dono do bolo é que o parte, e aquilo que eu queria é que este conflito, que o 

governo central e a lei criou, porque é um conflito que é criado pela lei nº75, cria esta 

conflitualidade em que o presidente de junta tem sempre que pedir ao presidente da câmara 

ou solicitar, eu queria que isso acabasse. Queria que o senhor tivesse o seu orçamento, a 

sua área de acção, e que a junta de freguesia tivesse o seu orçamento e a sua área de 

acção. O que é que eu disse de mal? O que é que isto tem de mal? O que é que tem de mal 

cada um de nos saber o que tem de fazer? Para que é que o dinheiro que vem serve? Onde 

é que deve ser aplicado? Queria balizar as coisas. É simplesmente isto que eu peço, e não 

é ao Sr. Presidente da Câmara, é ao governo central que fez mal a lei! -----------------------------

------ Acho que tenho a obrigação, no exercício das minhas funções, porque essa também é 

a função de um político de influenciar as pessoas com a minha opinião, com a minha visão. 

É para isso que eu cá estou. Para que as pessoas também tenham, para que o cidadão que 

não está tão interiorizado nisto, que fique a saber mais, que perceba também como isto 

funciona, se calhar, também nos falta mais isto: explicar às pessoas como isto funciona. E 

se calhar, por isso é que tem cabimento as assembleias municipais descentralizadas, e 

acho que é, nestas assembleias municipais devemos ser mais elucidativos daquilo que 

pensamos e dizemos, para as pessoas começarem a perceber melhor o que é a política e 

não pensarem que a política é só o debate e o confronto, mas sim a construção de um 

futuro melhor para todos. Essa é a minha visão da política e é para isso que eu estou cá! 

Portanto, sempre que acossado, cá virei dar a minha opinião!” ----------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para um 

esclarecimento: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Permitam-me só um pequeno esclarecimento ao Sr. Presidente da Junta de 

Recardães. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostava que ele fizesse as contas pela per capita, porque se for pela per capita, nós 

vemos onde está e, quem está em primeiro, está bem cá para baixo. -------------------------------

------ O concelho da Feira tem 180 mil habitantes; Ovar não distribui mais dinheiro que a 

Câmara de Águeda! Peço desculpa, mas, se é Ovar, o senhor está enganado. E se é a 

Feira, faça o rácio por habitante e vê como fica o rácio da distribuição.” ---------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por unanimidade deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Contratos 

Interadministrativos 2015.  -------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de Águeda para apoio à 

Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga; --------------------------------------------------------------- 

------ 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 apoio à Junta de 

Freguesia de Macinhata do Vouga.  -------------------------------------------------------------------------

------ 3.8 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de Águeda para apoio à 

Junta Freguesia de Valongo do Vouga; ----------------------------------------------------------------------  

------ 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 apoio à Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga. ----------------------------------------------------------------------------

------- 3.9 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda para 6ª 

Alteração ao Código Regulamentar do Municipio de Águeda. ------------------------------------------  

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

maioria com quatro abstenções deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal para 6ª 

Alteração ao Código Regulamentar do Municipio de Ág ueda. ------------------------------------ 

------ 3.10 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Regulamento do 

Orçamento Participativo de Águeda; -------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste ponto foram feitas as intervenções se transcrevem na íntegra: -------------------------

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

------ “Permitam-me em primeiro lugar uma breve reflexão sobre esta temática. ------------------

------ O orçamento participativo é uma prática que permite aos cidadãos  e ao Municipio 
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participarem activamente no processo de decisão, dos investimentos públicos municipais. ---

------ Estes projectos participativos que aqui hoje estamos a discutir, contribuem para 

adequar as politicas públicas e municipais, ás necessidades e expectativas das pessoas: 

melhorar a qualidade, promover o exercício de uma cidadania informada, activa, 

responsável e porque incentivam o diálogo e a responsabilidade dos eleitos, contribuindo 

também, para reforçar a credibilidade das instituições e a qualidade da própria democracia. -

------ Posto isto, vamos, finalmente também em Águeda, ter um orçamento participativo! ------

------ Louvamos a iniciativa, apenas pecando por ser tardia, até porque julgo que há alguma 

unanimidade nesta matéria constando esta proposta dos programas eleitorais dos vários 

partidos, que aqui têm assento. Importa todavia, a meu ver, tecer algumas considerações e 

solicitar alguns esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------------

------ Desde logo, este regulamento de orçamento participativo, do nosso ponto de vista, em 

alguns aspectos relacionados com a seleção das propostas e votação das mesmas em 

sessão participativa, é algo confuso e pouco claro, havendo alguma subjetividade cuja 

interpretação não é de todo clara; ------------------------------------------------------------------------------

------ Desde logo, tenho alguma dificuldade em perceber, como se processa e, daí, pergunto 

ao senhor presidente de câmara: ------------------------------------------------------------------------------

------ Como se processa a votação das propostas, designadamente na primeira fase em 

sede de sessões participativas? --------------------------------------------------------------------------------

------ A proposta é apresentada nas sessões e também por via online, e depois é votada 

presencialmente e online, mas em simultâneo no mesmo período de tempo ou como se vai 

processar este procedimento? ----------------------------------------------------------------------------------

------ Na fase de estudo prévio e projecto de execução, é necessário fazer uma 

apresentação elaborada da proposta, tal caberá ao preponente sendo auxiliado por técnicos 

da câmara ao abrigo do artigo 14º mas de que forma concreta é que isto então se vai 

passar? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à comissão de análise. Qual será a sua composição e por quem será 

nomeada? Terá apenas uma componente politica ou estarão também presentes técnicos 

das diferentes áreas? ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como se fará a analise da viabilidade técnica da proposta e segundo que critérios? -----

------ E, relativamente aos custos de implementação do orçamento participativo,  não me 

refiro aos custos internos com os serviços camarários, mas há aqui penso eu, participação 

de entidades externas designadamente na comissão de análise, ou na fase do processo de 

execução. E queria saber se a câmara já ponderou também, o custo de implementação 

deste processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Diz-nos o artigo 18º que estas propostas terão que ser apresentadas a título individual. 

------ O porquê de uma associação ou de uma colectividade não o poder fazer enquanto 

entidade sendo certo que um elemento singular da mesma o poderá fazer, ou será que 

interpretei mal o regulamento? ----------------------------------------------------------------------------------

------ E qual será a intervenção do presidente de junta? Que melhor que ninguém conhece a 

realidade da sua freguesia ou a união das freguesias, na eventualidade de uma das 

propostas selecionadas, ir contra e ser antagónica às linhas programáticas do seu plano e 

orçamento para esse ano, isto porque, o artigo 20º relativamente à exclusões do 

regulamento nada prevê sobre esta matéria. ---------------------------------------------------------------

------ Daí entendermos que esta questão, deveria estar eventualmente salvaguardada, com a 

introdução de uma válvula de segurança, de que seria exemplo o acrescento de uma alínea, 

como por exemplo, a proposta será excluída caso seja incompatível com o plano de 

desenvolvimento estratégico, com o programa politico do executivo municipal ou da junta de 

freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Lamentamos que não tenha sido contemplado uma verba para o orçamento 

participativo jovem e é com pena que vemos, no artigo 21º do regulamento de onde constam 

as diversas áreas de intervenção dos projectos, não conste um especificamente destinado á 

juventude, ainda que este se possa subsumir em algumas das 15 alíneas. Ficava bem a 

este executivo municipal e seria um sinal claro, até porque este é um projecto destinado 

também a um público-alvo a partir dos 16 anos. -----------------------------------------------------------

------ Sugerimos ainda, que estas sessões participativas possam ser realizadas em horário 

pós-laboral ou ao fim de semana, com uma real divulgação da iniciativa, evitando assim que 

meia dúzia de pessoas, tenham o poder de votar e aprovar propostas que podem ir até um 

montante de 50 mil euros, o que é muito dinheiro. --------------------------------------------------------

------ Por fim, e apesar dos apontamentos que nos parecem menos corretos que acabei de 

mencionar, o grupo municipal do PSD irá votar favoravelmente esta proposta de 

regulamento, sendo certo que o orçamento participativo, deve ser um processo continuo, 

que permita acolher as expectativas dos cidadãos, no processo de decisão bem como 

adequar a própria metodologia, às características e necessidades, da população do 

concelho de Águeda, na medida em que as experiências desenvolvidas noutros municípios 

nacionais, aconselham a uma definição progressiva dos modelos adoptados por cada 

 autarquia, de uma forma amplamente discutida e publicitada para incentivar de forma 

pedagógica a intervenção da sociedade civil. ---------------------------------------------------------------

------ Daí, entendermos também, que deveria ser acrescentado um último artigo a este 

regulamento, com o indicativo da possibilidade ou até da obrigatoriedade do presente 
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regulamento ser revisto, decorrido um ano da sua aprovação. -----------------------------------------

------ Por fim, um repto final aos executivos das juntas de freguesia, para que também 

possam implementar nas suas freguesias esta figura da democracia popular que é o 

orçamento participativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento o Sr. Presidente da Assembleia refere que o Orçamento Participativo 

esteve á discussão pública durante um mês e teria sido possível acrescentar mais 

sugestões e propostas também numa tentativa de chamar os cidadãos à discussão, sendo 

importante que toda a gente o fizesse. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ “Relativamente ao orçamento participativo queria falar em abstrato não em concreto 

 com este regulamento porque não tive tempo para o analisar, mas gostaria de dizer que 

não sou um grande adepto ou um fervoroso adepto de orçamentos participativos. Sei que 

politicamente é errado o que eu estou a dizer. -------------------------------------------------------------

------ Estão na moda agora os orçamentos participativos, creio que algo que foi feito muito no 

centro da Europa e que hoje está a cair um bocado em desuso; em Portugal ele está a 

surgir agora em grande força, porque depois dá asas a um sem número de coisas. ------------

------ O orçamento é participativo, uma pessoa dá uma ideia, só até 50 mil euros, depois 

começa a ser muito balizado, depois pode acontecer aquilo que o Sr.Tiago Lavoura disse 

que é: uma proposta poder colidir por exemplo com um trabalho que está a ser realizado por 

uma junta de freguesia; -------------------------------------------------------------------------------------------

------ E depois outra coisa, eu também, pegando naquilo que o Sr. Tiago disse, um 

orçamento participativo para a juventude que eu acho muito importante, mas, por exemplo, 

para o Préstimo e Agadão devia ser um orçamento participativo para mais de 65 anos, 

porque lá não há quase jovens nenhuns e portanto fazíamos um orçamento; ---------------------

----- Mas como estamos num pais que agora há cotas, e por questão de paridade fazíamos 

um para as senhoras, porque há coisas específicas para as senhoras; -----------------------------

------ Portanto, aquilo que eu digo, é a haver um orçamento participativo ele devia ser o mais 

livre possível, o menos balizado possível e que de facto desse a possibilidade de uma 

pessoa dar uma ideia - pode haver uma ideia que uma pessoa dê extraordinariamente 

válida, e que possa valer mais de 50 mil euros e que eu acho que pode ser adoptada em 

conjunto com a câmara, e feito. Portanto, eu disse que não tinha lido o regulamento, mas eu 

não sou um fervoroso adepto e queria só chamar atenção. Essa situação do orçamento 

jovem e menos jovem, eu acho que não! Acho que o orçamento participativo é para toda a 

gente participar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 27 de fevereiro de 2015  

39

------ Creio que a situação das juntas de freguesia devia estar contemplada; e creio também 

que seria importante ao fim de um ano, ou dois, se poder rever o regulamento. Até porque a 

prática irá dizer do seu êxito, e da exequibilidade, do próprio orçamento.” -------------------------

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

------- “Em relação ao orçamento houve uma evolução significativa. Foram acrescentados 

bastantes pontos e houve uma melhoria em relação ao projecto inicial e ao regulamento que 

nos aparece aqui.  Há ali uma pequena situação. No outro dia já falei com o Sr. Presidente 

da Assembleia que a comissão que analisa os projectos será fundamental, portanto, eles 

aqui dão um bocado esgrimir os objectivos que virão adstritos a cada projecto e que irão 

decidir em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Haverá sempre situações em que uma pessoa se sente injustiçada ou não, mas isso é 

democracia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação a essa comissão, o Sr. Presidente da Câmara é que a nomeia, portanto 

não está lá quem é quem é que não é, a não ser, e acho que é um erro só no português 

para emendar que é, nomeia um membro da Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara não 

nomeia membros da Assembleia, a Assembleia é representada pelo Sr. Presidente da 

Assembleia ou a proposta que seja ai, que seja eleito, pela Assembleia um membro para 

seu representante. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A alteração que eu proponho é que a comissão integre um membro da Assembleia 

eleito pela própria, e não nomeado pelo Sr. Presidente da Câmara um membro da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à questão dos orçamentos participativos, isto é como os caminhos. Cá 

estaremos para alterar o que houver para alterar. Há múltiplas experiencias. A participação 

é sempre um problema, vê-se hoje. ---------------------------------------------------------------------------

------ Também estava à espera de mais gente aqui. As pessoas estão muito doridas com o 

seu dia-a-dia, não sabemos se esta hora de sexta, para as situações centralizadas será 

melhor; não sabemos se será um sábado Sr. Presidente. Não sabemos se um dia terá que 

ser às 6 horas da tarde; começar as 6 horas da tarde em vez de ser as 9 horas da noite. 

Acho que devemos continuar a experimentar qual coisa porque é importante a participação. 

Não é só virmos cá, e sermos bem recebidos como somos, e haver pessoas que querem 

adiar o resto da assembleia para amanhã para sermos recebidos outra vez. ----------------------

------ Mas é um dos problemas graves deste momento que deste momento. As pessoas 

olham para dentro de sua casa, só olham para as suas dificuldades, só olham para o seu 

dia-a-dia, não têm tempo para partilhar com o outro, a não ser que “hoje está mal e amanhã 

certamente estará pior”. E portanto no seu isolamento, a participação é fundamental. Pode 
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ser uma forma. Acho que vai haver muita confusão na fase inicial, e cá estaremos para 

analisar o modelo, certamente não será o modelo mais correto. --------------------------------------

----- Eu acho que, tal como o deputado Tiago Lavoura disse, deve haver uma situação que 

preveja, ao fim de um ano, por exemplo, a revisão do próprio princípio do projecto.” ------------ 

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para 

esclarecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Respondendo ao Tiago Lavoura, a análise das propostas e as propostas vão poder 

ser apresentadas online, mas também nas reuniões que iremos fazer nas diferentes 

freguesias. E nessas reuniões, aquilo que nós esperamos é que seja fora da hora, ou ao 

final da tarde, é isso que está previsto e que será feito. --------------------------------------------------

------ As propostas são discutidas nessas sessões, depois são criadas mesas de 

concertação e que graduam as propostas e depois é que elas serão submetidas a votação.--

------ Quanto ao custo das consultadorias, que são os custos extras que estavam aqui, a 

informação que eu tenho é que são cerca de 23 mil euros, numa consultadoria para 

acompanhar este processo. Poderá haver mais alguns custos mas como deve compreender, 

não tenho aqui assim, presentes esses dados. -------------------------------------------------------------

------ Custa-me encontrar um exemplo, de uma proposta de algum cidadão que seja 

incompatível com o plano de atividades de uma junta. Isto não tem a ver com o plano da 

junta de freguesia, tem a ver com o desenvolvimento da freguesia, com o desenvolvimento 

do concelho. Sinceramente não estou a ver aqui uma proposta que seja incompatível. Se 

neste momento não pode ser feita, poderá ser feita noutro momento. Incompatibilidade não 

parece que seja uma coisa devemos ter em preocupação; ---------------------------------------------

----- Ter aqui propostas para os jovens, e o Sr. Paulo, presidente da junta de Águeda e 

Borralha, gozou um bocadinho com o tema, uns para os jovens, outros para os velhos; eu 

lembro-me um bocado desta coisa das cotas para as mulheres em determinadas áreas. É 

que nós temos algumas profissões, que temos de começar a criar e a exigir contas para 

homens também, porque elas são dominadas pelas mulheres. Portanto, daqui a pouco 

temos uns pais de cotas. Sinceramente, vamos deixar as coisas aconteçam e colocar as 

melhores soluções à disputa e à votação. -------------------------------------------------------------------

------ Quanto á revisão, ela não está regulamentada, mas obviamente estes documentos 

podem ser revistos a qualquer momento, quando se mostrem inoperativos; -----------------------

------ Se encontrarmos na sua aplicação algumas dificuldades obviamente que não vamos 

reiterar o erro e manter as mesmas dificuldades. Vêem-se essas dificuldades e vamos 

propor a sua alteração de imediato; ---------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao Sr. Paulo Seara, eu penso que estes fenómenos não surgiram na Europa 
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pelo contrário, surgiram no Brasil, no continente sul-americano; --------------------------------------

------ E no que disse o José Vidal, eu não sei o que está na redação final, mas aquilo que 

estava era convidar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que podia delegar noutro 

membro, mas era o presidente da assembleia que faria parte. E vamos ver como resulta.-----

------ Penso que pode ser uma boa aproximação e dar oportunidade às pessoas para 

mostrarem o seu empenho, em desafiar o poder, para fazer coisas novas e coisas diferentes 

nas suas terras.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por maioria com uma abstenção deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal para 

Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda.  ----------------------------------------------

------ 3.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Aquisição de 

Terrenos para o parque Empresarial do Casarão; ---------------------------------------------------------

------ Neste ponto foram feitas as intervenções que se transcrevem na íntegra: -------------------

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

------“Relativamente a este ponto queria só obter alguns esclarecimentos relativamente a 

algumas dúvidas, coisa breve. Antes de mais, gostaria que o Sr. Presidente da Câmara me 

esclarecesse uma dúvida relativamente à finalidade dos terrenos cuja compra estamos a 

autorizar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Apesar de perceber aquilo que vem na documentação que nos enviam, também faz 

aqui referência a uma missiva do GICA. O Ginásio Clube de Águeda, enviou uma missiva á 

Câmara e a mais entidades, a propor a venda destes terrenos e tinha aqui um parágrafo que 

dizia, como reserva - isto na carta do GICA - apenas colocamos a manutenção da sua 

integridade, de forma a que o hoje conhecido por crossódromo internacional do GICA, que 

se possa transformar no crossódromo internacional de Águeda ou de Portugal, podendo 

mesmo, dado as suas caraterísticas, vir a ser transformado num centro de alto rendimento 

para o motociclismo off road. Como reserva para a venda fica apenas colocada esta 

integridade funcional ou seja: do crossódromo continuar como crossódromo. ---------------------

------ No entanto, penso ter percebido, na documentação que nos enviam, passo a citar: de 

acordo com a referida missiva que acabei de ler, os terrenos continuariam ao serviço do 

motociclismo off road, sendo estabelecida uma parceria com várias entidades, posição esta 

que foi rejeitada nas negociações. -----------------------------------------------------------------------------

------ E diz mais: a Câmara, tendo em vista atribuições municipais, nomeadamente á criação 

de terrenos envolventes no Parque Empresarial do Casarão, entendeu-se que parte dos 

terrenos que integram o crossódromo nacional do GICA, poderia sofrer uma alteração do 
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seu uso, e construir lotes industriais dado que confrontam com o Parque Empresarial. --------

------ Gostaria apenas de confirmar para não estamos com dúvidas, e também por mim 

próprio, se esta compra afinal deixa a câmara com liberdade para dar os terrenos com uso 

que bem entender, ou se existe algum compromisso com o GICA no sentido em 

salvaguardar o crossódromo? Alias, eu sempre considerei as provas de MotoCross 

nomeadamente as provas do mundial, muito interessantes para o concelho e para os país, e 

acho até que podiam ser bastante mais potenciadas, em termos de impacto que têm não só 

na cidade como no concelho e na região. Mas também compreendo que estas coisas só são 

possíveis, quando são viáveis financeiramente e quando são sustentáveis, entendo 

perfeitamente isso e também obtive informação que o GICA nos últimos anos tem assumido 

algum prejuízo em algumas dezenas milhares de euros com esta prova e portanto,  isto 

seria uma situação, mais cedo ou mais tarde, insustentável. -------------------------------------------

------ No entanto também compreendo que, uma instituição como ginásio de Águeda, uma 

instituição nobre e com uma relação e com um historial fantástico na cidade, que por si só 

teria, teve e continua a ter, penso eu, muitas dificuldades em potenciar este evento, 

rentabilizá-lo e sustentá-lo sozinho. ---------------------------------------------------------------------------

------ Penso que a Câmara Municipal envolvendo-se mais nisto, como se tem envolvido 

noutros projectos, poderia eventualmente ajudar a que isso fosse sustentável. -------------------

------ Seja como for, não vou estar aqui e agora a fazer este papel de advogado do Diabo. A 

câmara lá saberá a suas prioridades e certamente terá avaliado isso.  A minha questão é de 

facto saber se é um dado adquirido que os terrenos vão deixar de ser crossódromo, e os 

terrenos passam para o parque empresarial ou não. -----------------------------------------------------

------ E também uma nota muito breve, a câmara está ao fim ao cabo, não se pode dizer que 

é resolver um problema de uma instituição que está a passar uma fase financeiramente 

complicada, mas na realidade acaba por fazer parte dessa solução. E não querendo 

aproveitar o momento de alguma fragilidade da instituição, que é uma instituição de 

referência, terá a câmara no âmbito desta compra salvaguardado de alguma forma dentro 

destes munícipes, reforçando algumas das contrapartidas, da parte do GICA – refiro por 

exemplo à utilização do pavilhão que está no centro da cidade e foi possível fazer-se com 

investimento e envolvimento da própria câmara: da gestão das horas, do espaço, se a 

câmara terá salvaguardado, e já que está, a chegar-se à frente desta forma tão grande, tão 

importante, se terá dai alguma contrapartida, sem que naturalmente pôr em causa o futuro e 

a sustentabilidade do GICA. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Finalmente, duas últimas notas: -------------------------------------------------------------------------

------Também gostaria de congratular desta decisão vir á Assembleia Municipal, em 
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contraste com outras que o Sr. Presidente da Câmara não trouxe. Falou-se em semelhantes 

também a rondar o meio milhão de euros, dentro do limite que permitiria resolver este 

assunto sem ser a Assembleia Municipal, mas acho bem que o traga, mas por exemplo não 

trouxe quando foi o caso da compra da empresa Canário&Lucas para o museu da indústria. 

------ Não sei se há algum contorno neste caso que seja mais público e mais claro e outro 

fosse mais privado, o que é certo é que da outra vez não veio, desta vez veio e talvez fosse 

bom que houvesse alguma coerência neste tipo de coisas, em que os valores são muito 

semelhantes.  E talvez fosse bom que houvesse alguma coerência neste tipo de situação. ---

------ A última questão, também, na missiva do GICA, o ginásio vem propor à Câmara 

Municipal a negociação dos terrenos pelo valor base de 455 mil euros, entretanto a Câmara 

Municipal tem uma avaliação feita por um técnico credenciado, que avalia os terrenos em 

475 mil euros e é esse valor que se está propor pagar. Eu também não quero meter a foice 

em ceara alheia, mas no entanto, se a entidade vendedora esta a propor vender por 455, a 

câmara, tudo bem: tem uma avaliação que pode valer 475 e vai avançar logo para esse 

valor? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostaria também que esclarecesse isso porque fiquei de facto com alguma dúvida. -----

------ Não me parece que num processo negocial seja assim muito óbvio isto mas pode estar 

a escapar-me alguma coisa naturalmente. De qualquer forma, tanto eu como o grupo PSD, 

não nos opomos a esta compra, porque entendemos que é uma solução razoável para 

todas as partes envolvidas e confio na razoabilidade da Câmara Municipal em relação aos 

destinos dos terrenos que estamos agora a aprovar a aquisição.” ------------------------------------ 

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

de Baixo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Esta é que era mesmo a intervenção e como tinha preparado mais mentalmente e 

como vou voltar a falar do Sr. Presidente da Junta de Fermentelos, volto a cumprimentá-lo 

particularmente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Efectivamente na última assembleia extraordinária por compromissos profissionais eu 

não pude estar presente, fiz-me representar, e quero desde já dizer que se estivesse 

presente, votaria favoravelmente as propostas que foram apresentadas. Porque, também 

como empresário, acho que é preciso dar passos e arriscar, ainda que o futuro depois possa 

ou não, trazer esses investimentos ou seja uma realidade. E falo isto porque com esses 

novos compromissos que a Câmara Municipal assumiu, e que a Assembleia assumiu, 

juntando com a compra efectiva por parte do Lidl, se chegou a uma situação de ocupação 

superior a 70% do espaço industrial do Casarão. E o meu caro amigo Carlos Nolasco cioso 

da sua freguesia, consciente da capacidade da sua freguesia, fez na última assembleia, 
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uma proposta que eu subscrevo, de que se devia olhar para a zona de Fermentelos como 

mais uma zona, a considerar zona industrial de futuro.  -------------------------------------------------

------ E digo que considero e que concordo porque eu venho, desde há 9 anos e qualquer 

coisa, que estou na freguesia, venho defender duas situações: a primeira também pelas 

razões que o meu colega referiu, Barro e parte da Aguada de Baixo e parte da Aguada de 

Cima, tem localização privilegiada para que se reconsidere, se pondere, que se avance para 

a intervenção que no futuro poderá requalificar toda aquela área, para termos outras 

condições. E digo isto como sempre disse, há que olhar para as atuais, não podemos 

chamar parques industriais porque não foram construídos de raiz, mas as zonas onde estão 

implantadas, a grande maioria das nossa indústrias e há que continuar a olhar para elas e 

dar-lhe condições. Porque, Sr. Presidente da Câmara, e falo muito directamente e apelo 

mais uma vez para isto, são estas empresas que tornam possível que o Sr. Presidente 

tenha os recursos e a capacidade de fazer estas novas intervenções, e de comprar 

nomeadamente, que eu também concordo que o faça. Compre mais este terreno vai dar 

mais capacidade ao parque empresarial do Casarão. Mas faça o favor a todos os munícipes: 

não olhe só para um lado! Olhe para as empresas! -------------------------------------------------------

------ Quero fazer aqui um parêntesis também, finalmente se infraestruturou, ou seja se 

alcatroou e se criam condições numa parte da zona industrial de Barrô. Foi um trabalho que 

me parece que foi bem feito, e há muitos similares pelo concelho. -----------------------------------

------ E estou convencido que se der condições a algumas empresas, se continuar a apostar 

em algumas empresas, vai ter cada vez mais surpresas positivas. Porque olhando para as 

contas da maior parte das empresas de Águeda, nota-se que quando começam a pagar 

mais impostos, começam a ter mais capacidade, para apostar em Barrô em Fermentelos e 

no concelho todo. Muito obrigado por este bocadinho espero que siga este meu conselho. E 

que nos satisfaça estas vontades.” ---------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para resposta: ----

------“Gostaria de começar por dizer que este assunto não precisava de vir a esta 

Assembleia e eu trouxe-o cá. Trouxe-o cá porque há algumas pessoas estão aqui que são 

colunistas e gostam de lançar o opróbrio sobre os outros e sobre quem exerce cargos 

públicos. Não procuram saber, não procuram informar-se e lançam a suspeição e eu estou 

farto disto! E estas coisas são graves quando são por membros desta Assembleia e digo-lho 

olhos nos olhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. alberto Marques nunca procurou informar-se sobre o negócio que foi feito, sobre 

a fábrica do Canário e escreveu o que escreveu. Se tem dúvidas, procura esclarecer-se e 

depois escreve esclarecido! Não lance a suspeição sobre toda a gente! ----------------------------
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--------------- O senhor acha que é mais honesto do que eu?! Então porque é que o senhor 

faz aquilo que faz?! O que é que o senhor achava se estivesse no meu lugar e eu fizesse 

aquilo que o senhor fez? ------------------------------------------------------------------------------------------

------Vamo-nos deixar de coisas! Quando os senhores tiverem alguma coisa apresentem-na! 

Vão à polícia! Façam o que quiserem! Agora, deixem-se de suspeições! ---------------------------

------ E este negócio, que está aqui hoje, só veio cá por causa das suspeições porque eu 

tenho condições legais para o fazer, mas eu estou farto! ------------------------------------------------

------ Quando tiver algo, faça a denúncia e meta na polícia! Seja coerente! Faça isso, agora 

não atire lama para não dizer outra coisa, para o ventilador! Certo?! Sejamos homens! -------

------ E agora vamos falar sobre a pista e sobre os terrenos do Casarão. ---------------------------

------ Nós não concordámos com a posição do GICA que mantinha a integralidade da função 

de fazer as provas. Dissemos que assim não havia negociação. Porquê? Porque não vai ser 

a Câmara que vai organizar provas de MotoCross. A câmara não tem vocação para isso! 

Tem que haver alguém na sociedade que o faça! ---------------------------------------------------------

------ Nós não queremos encerrar a pista de MotoCross, aliás, aquilo que temos conversado 

com o GICA, com a Federação e com o new Extreme é no sentido de ver da possibilidade 

de criar um centro de alta competição na área do MotoCross, mas isto só é viável se nós 

conseguirmos atrair para cá pilotos estrangeiros. Ou seja: se a new Extreme ou outra 

organização semelhante se envolver num projeto destes para viabilizar aquela 

infraestrutura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, a qualquer momento, a Câmara Municipal tem a possibilidade de, a qualquer 

momento, transformar aqueles terrenos em parque empresarial. E é isto que estamos a 

querer dizer. Não queremos transforma-lo em parque empresarial de momento. Poderá ser 

a médio prazo. Se não houver provas ou não houver gente que faça Motocross, porque não 

vamos ficar ali com os terrenos abandonados! É isto que está apresentado para o GICA! ----

------ Quanto à ocupação do parque empresarial, posso-lhe dizer que esta semana, tivemos 

a visita de um investidor que nos pôs a possibilidade de comprarmos 80/90.000m2, naquela 

área que não cabe dentro da área do Casarão. Neste momento temos uma procura bastante 

grande de terrenos, mas aquela zona tem lá terrenos que ainda não são da câmara, mas 

que ainda cabem mais investimentos naquela zona do Casarão. -------------------------------------

------ Agora, o desenvolvimento das atuais, lembremo-nos quando começámos no início do 

1º mandato a fazer os contactos, começámos por tentar desenvolver as atuais zonas 

empresariais. Fizemos contactos com proprietários e as sessões de todas. O problema disto 

é que quando chegámos ao terreno, e os donos apareciam lá para dizer onde eram as 

extremas, metade não apareciam e diversas complicações. -------------------------------------------



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 27 de fevereiro de 2015  

46

------ Todos sabemos que os tempos são diferentes, mas eu agradeço as suas palavras de 

fazer outros parques, mas como o senhor sabe eu tenho mais dois anos e meio de mandato, 

não sei se o senhor estava afazer apologia para voltar mais tarde, mas não é minha 

intenção fazer isso e, como tal terão de ser estudados novas localizações, mas neste 

momento não.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------ “Em relação a esta questão da aquisição de terreno, só me cabe dizer uma coisa: 

esclarecimento do meu voto. Eu não vou votar a favor esta proposta, por uma questão de 

princípio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A legitimidade da câmara é total; a solução é uma solução; só não concordo com a 

solução. Acho que quando se construiu o pavilhão do GICA, com o apoio de cerca de 400 

ou 500 mil euros, não está em causa porque o GICA é uma entidade de utilidade pública, 

presta um serviço à população mas não deixa de ser uma associação. Não é nossa. É de 

todos. É uma situação dos sócios do GICA. -----------------------------------------------------------------

------ A câmara fez e eu insisti várias vezes na questão do protocolo e protocolos de 

utilização que veio a ser aprovado na assembleia, com os direitos de utilização e as 

prioridades da câmara. Enfim, uma forma de proteção. --------------------------------------------------

------ Já nessa altura, os terrenos do GICA, deveria ter passado para a posse camarária, 

ficando com utilização para o GICA com 20, 30, 40, 100 anos, o que fosse, combinado 

depois em termos de protocolos. Não o foi! Não o foi e agora temos um GICA que continua 

a ser uma entidade que tem muitos praticantes tem uma história, tem segundo me parece, 

não tenho os dados concretos, mas dá-me a ideia que neste momento é viável, isto é, se 

não tiver que pagar juros, tem uma situação mais ou menos equilibrada, mas são 

demasiados “ses”. Quanto a mim a câmara perde uma oportunidade de dizer que paga os 

455 mil euros, mas o pavilhão passa para o nome da câmara e a seguir, nós cedemos por 

20, 30, 40, 100 anos ao GICA, para manter a sua atividade de instituição de utilidade 

pública. A sua situação equilibrada é possível, mas a posse é da câmara. -------------------------

------ Já defendi o mesmo princípio quando é para aquisição de terrenos que falámos várias 

vezes, em que a câmara adquire terrenos para juntas de freguesia. A câmara quando 

adquire o terreno fica com a sua posse e serve para a junta de freguesia fazer o que 

entender; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Se é preciso vende-lo, a câmara mais tarde, decidirá se vende, se não vende, para que 

é que o utiliza, ou não. Isto é o princípio da utilização do dinheiro público, do que é de todos. 

E a junta tem uma legitimidade democrática e é pública; as associações não têm 

legitimidade nenhuma, não foram eleitos por ninguém, nem são públicas.  Portanto, nós não 
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podemos estar a investir nas associações sem uma contrapartida, a não ser o seu direito de 

existência e a qualidade da sua intervenção que eu reconheço ao GICA como reconheço a 

cada uma das outras, no mesmo sentido de utilidade pública de praticas desportivas, 

ambientais, culturais, etc. todas elas têm direito a assistência com qualidade. --------------------

------ Não podemos é ficar dependentes, mais uma vez, da qualidade dos dirigentes do 

GICA. Qualquer dia, daqui a mais uns mandatos, são mais 500 mil euros de despesa e a 

câmara vai fazer o quê, nessa altura? ------------------------------------------------------------------------

------ Num enquadramento de confiança nesta autarquia, neste presidente da câmara e 

neste executivo, de levar a sua utilização para o melhor possível, pois o Sr. Presidente da 

Câmara explicou que não era para ficar vazio. Essa parte para mim é pacífica porque 

acredito na capacidade dos nossos autarcas, mas por uma questão de princípio, um 

investimento da Câmara Municipal, em nome de nós todos, é para nós todos! ------------------- 

------ Por questões de princípio, o seu direito de utilização será negociado para que a 

câmara esteja sempre na defesa dos bens públicos. Neste caso, não há mais uma vez 

defesa de nada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Os bens devem ser adquiridos para a Câmara Municipal e depois serem cedidos às 

instituições pelos números protocolares que for. -----------------------------------------------------------

------ Portanto o meu voto não será favorável não só neste caso, mas em todos os outros 

casos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ E se alguém disser que no passado era assim diremos que estamos sempre a tempo 

de mudar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente podia não ter trazido a assunto a esta assembleia, mas trouxe e ainda 

bem, para nos dar a oportunidade de exprimir a nossa opinião. ---------------------------------------

------ Os casos são diferentes e sucedem-se, mas tem que haver um princípio! ------------------

------ Para mim o princípio é básico: aquisições com dinheiros é para bem público total, 

portanto a gestão é pública; a aquisição é feita pela autarquia e a cedência depois para a 

utilidade.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

------ “Vim aqui exatamente porque acho que o pavilhão gimnodesportivo do ginásio clube 

de Águeda é uma infraestrutura extraordinariamente importante e fundamental ao concelho. 

Parece-me também a mim que os terrenos do Casarão deveriam manter-se para a prática 

desportiva do MotoCross, do qual eu não sou grande e fervoroso adepto. E, se de facto há 

um problema económico no Ginásio Clube de Águeda e se a Câmara quer ajudar a resolver 

eu acho que se devia salvaguardar estes dois bens; -----------------------------------------------------
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------ Acho que a Câmara deve ajudar o GICA, mas acho também, como dizia o Sr. José 

Vidal que, de facto, o pavilhão e a pista do Casarão deveriam passar para a posse da 

Câmara Municipal, salvaguardando-se a prática assim a desportiva no nosso concelho em 

dois equipamentos de eleição e em dois equipamentos de grande utilidade para o concelho. 

------ Porque se a câmara ficar com a pista do Casarão para fazer umas fábricas ou para 

fazer uma pista de alta rentabilidade de motociclos, a câmara no fundo, em termos objetivos, 

fica quase com nada, porque aquilo que de facto é importante, é mesmo o pavilhão 

gimnodesportivo hoje que dá para todo tipo de pratica desportiva, todo o tipo de evento e 

portanto, a arma que o ginásio tem é o pavilhão e que fica com ele. E se o pavilhão foi feito 

foi essencialmente com o apoio da Câmara Municipal. E, aqui, faríamos também uma outra 

coisa que era salvaguardar o Ginásio Clube de Águeda em termos futuros. Porque acho que 

devia ser estabelecido um protocolo de cedência por 50 anos, por 90 anos, isso existe, esse 

modelo existe, e portanto, o ginásio continuaria a administrar o pavilhão, continuaria 

administrar o crossódromo mas a propriedade era da Câmara Municipal, porque senão 

corremos sempre o risco de a Câmara Municipal estar sempre a investir em algo tão 

essencial que é mesmo do domínio privado, é do domínio dos sócios do Ginásio Clube 

Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No fundo, aquilo que eu estou a dizer é fazer um bocado o que se passa com o 

Recreio, o estádio e da Câmara e quem o utiliza, segundo as normas e as regras é o 

Recreio e isto é uma forma de salvaguardar o município e também de salvaguardar, na 

minha opinião, o Ginásio Clube de Águeda em termos futuros. ----------------------------------------

------ Eu pedia ao Sr. Presidente da Câmara que pudesse equacionar esta situação, que ela 

fosse eventualmente discutida e que pudesse avançar por este caminho, se for nos moldes 

que está, eu não votarei a favor, como é óbvio.” -----------------------------------------------------------

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

------ “Em alguns anos que ando aqui na Assembleia Municipal, nunca senti necessidade de 

recorrer à figura da defesa da honra e já aqui vi ser usada e abusada várias vezes, nas 

sessões da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria apenas deixar bem claro ao Dr. Gil Nadais, que nunca, em momento algum, o 

acusei ou insinuei de nada. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que eu fiz foi perguntas, que mais pessoas fizeram, nesta Assembleia Municipal; 

------ Aquilo que eu fiz no art.19º foi fazer as mesmas perguntas e que muita gente as fazia 

na altura e ainda as faz hoje, nesta Assembleia e fora desta Assembleia. --------------------------

------ Se nalgum momento achou que eu fui assim tão acusador ou feri a sua honorabilidade 

como disse a bocadinho aos meus olhos e bem, então seja consequente e acuse-me de 
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difamação ou aquilo que entender se achar que é necessário. ----------------------------------------

------ Nunca na minha vida eu o acusei de nada nem casos de polícia, por amor de Deus! 

Não falei de nada disso! ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas pronto é apenas um desabafo que aqui fica porque nunca ataquei a 

honorabilidade de ninguém. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao ponto, ia falar sobre o assunto, para relembrar apenas da diferença 

dos 455 e 475 e, já agora, em jeito final não concordo naturalmente, com estas propostas 

que o Sr. José Vidal e Paulo Seara aqui fizeram.” --------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para resposta: ----

------ “Só para dizer ao Sr. Dr. Alberto Marques que não precisavam de ter utilizado a defesa 

da honra, penso eu, eu acho que o único que foi ofendido na honra fui eu, mas pronto. -------

------ Agora, sobre a questão, o problema não é que o senhor não acusou! O senhor fez uma 

coisa que é muito pior que acusar: é insinuar, é deixar no ar, é lançar a suspeição 

publicamente e aí é que está a diferença. -------------------------------------------------------------------

------ O senhor como membro desta assembleia, como político, devia defender aquilo que se 

passa aqui; não deveria ser dos primeiros a atirar a suspeição para cima de todos, porque 

hoje sou eu amanhã não sei quem será. ---------------------------------------------------------------------

------ E essas perguntas feitas assim, o senhor sabe bem a que é que conduzem. Eu 

gostava e que o senhor acusasse! Arranje, procure, acuse, não lance suspeição! ---------------

------ Falemos sobre o pavilhão do GICA e a forma de gestão. -----------------------------------------

------ Estou surpreendido, eu não referi mas a câmara tem um contrato a 20 anos para a 

utilização do GICA por contrapartida das verbas, do dinheiro que investiu naquele pavilhão. -

------ Está acertado entre a direção do GICA e a câmara municipal que antes deste negócio 

se ter aprovado iremos reforçar a possibilidade e a ileanibilidade dessas horas de utilização 

do pavilhão. O meu conceito daquilo que é público e daquilo que é das associações e que 

nós temos, que aquilo que é das associações está ao serviço do público também e temos de 

procurar os melhores mecanismos para servir a população em geral. -------------------------------

------ O acordo que nós temos de gestão do GICA, eu considero que é o mais favorável e de 

melhor gestão e mais económico para todos nós. Porquê? Porque a câmara não paga 

despesas de gestão, não tem nenhum gestor, não se preocupa com a limpeza, com nada 

que se passa no pavilhão e contrata horas de utilização do lote que tem lá. -----------------------

------ Uma gestão de um equipamento, só a gestão, custa muito dinheiro e isto e feito 

gratuitamente pelos diretores do GICA, e isto tem muito valor, isto é a mesma coisa que as 

IPSS´s, os diretores que lá estão que não são remunerados, e isto tem mito valor. -------------

------ Aquilo que Águeda tem necessidade e que tem e penso que continuará a ter é a 
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utilização daquele pavilhão. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Está no protocolo de utilização do GICA e que em caso de conflito entre o GICA e outra 

entidade que queira utilizar o pavilhão quem decide esse conflito é a câmara. Portanto, a 

câmara não tem a titularidade do pavilhão mas tem o poder, quase como se o tivesse para a 

gestão. E com custos muito mais baixos, porque aquilo que esta acordado e tem sido 

cumprido até agora pela direção do GICA é que no final do ano apresentam-nos as contas e 

dizem a hora no próximo ano para a gestão; apresentam mensalmente as contas e no final 

do ano vamos ver se há algum ajustamento a fazer ou não, as despesas que estão para que 

as despesas que a câmara tenha de utilização, pague apenas as que são feitas pelo GICA 

com a utilização do pavilhão. E isto, efetivamente é um bom modelo. -------------------------------

------ O modelo contrário em que a câmara é dona do equipamento e alguém o utiliza, 

sinceramente, acho que é um modelo que é mais difícil de servir o interesse público. É muito 

mais difícil de controlar e de ter custos mais baixos, porque também não me preocupa a 

titularidade do bem; aquilo que o município tem de ter é a sua utilização. --------------------------

------ Por outro lado também, Sr. Presidente da Junta, aquele pavilhão vale no momento 

quase 3 milhões de euros, a câmara iria pagar ao GICA 3 milhões de euros e o GICA ficava 

a utilizar o pavilhão, sinceramente não me parece uma boa solução. Acho que a solução 

que temos é a mais equilibrada e aquela que defende o concelho. -----------------------------------

------ Quanto aos terrenos, não existe qualquer compromisso por parte da câmara de os 

colocar ao serviço do MotoCross. Aquilo que temos, a nossa intenção, não há qualquer 

reserva de propriedade, a câmara compra os terrenos em propriedade plena. Há uma 

oportunidade que queremos explorar para ver se temos possibilidades de desenvolver o 

Motocross, se não tivermos vamos ter outros fins para esses terrenos. -----------------------------

----- Em resposta ao Dr. Alberto Marques, peço desculpa a diferença entre os 450 e os 475 

vai ser diluído agora porque é o valor máximo que a câmara esta autorizada a pagar, 

obviamente o interesse da câmara é pagar o mínimo, obviamente que o interesse do GICA é 

subir mas se reparou bem na carta também viu lá que o GICA vende pelo valor mínimo de 

aquele valor, portanto nos só munidos depois da avaliação e que poderemos encetar essas 

negociações.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------“Ter opinião tem este custo na democracia, mas eu tenho opinião e dou-a! -----------------

------- Sr. Presidente da Câmara, aquilo que eu disse foi simplesmente o seguinte: não vou 

discutir consigo gestão nem administração de bens, e volto-lhe a dizer, os diretores do clube 

Ginásio de Águeda podem dar o seu tempo a gerir. Foi isso que eu disse. A posse do 
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pavilhão pode ser da Câmara Municipal, mas quem gere o pavilhão são os diretores do 

GICA, graciosamente Sr. Presidente. Se o pavilhão vale hoje 3 milhões de euros foi só 

porque a câmara motivou e desencadeou esse processo, e muito bem, na questão da 

regeneração urbana. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ E portanto, se houver um problema grave no pavilhão, Sr. Presidente diga-me lá, por 

favor, onde é que a direção do ginásio tem dinheiro para arranjar? Não será a câmara? 

Como sempre, a câmara? Não é o ginásio. -----------------------------------------------------------------

------ Em praticamente todas as instituições, é sempre a câmara que ajuda e muito bem. Até 

tem um regulamento para ajudar nas obras, para apoiar nas atividades. ---------------------------

------ Será que o que estou a dizer e uma coisa nova? ---------------------------------------------------

------ Mas e óbvio que a maioria do associativismo tem os apoios da câmara municipal, e o 

Ginásio se precisar de fazer uma intervenção no ginásio, e por isso o pavilhão antigo do 

GICA chegou ao estado que chegou, estava num estado de degradação muito grande, foi só 

com o apoio da câmara que conseguiu valorizar o seu património em 3 milhões de euros. 

Sendo que 2,5 milhões vieram da comunidade europeia e a comparticipação nacional foi a 

câmara que a fez. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, o pavilhão do Ginásio está como está graças ao senhor Presidente da 

Câmara e muito bem. Se houver um problema será obviamente com o apoio da câmara 

mesmo que pagando a divida e mesmo que ficando com a prestação do MotoCross, o 

ginásio ficará com pouco mais para numa situação. ------------------------------------------------------

------ Sr. presidente, o senhor pode decidir, pode fazer como entender, agora eu posso vir 

dar a minha opinião e é para isso que nós servimos. Para chegar aqui e dizer: “achamos 

isto, achamos aquilo”. Sabe que a questão da administração e da gestão cada um tem a que 

quer, são questões de princípio e eu estou a conversar consigo questões de princípio. --------

------ A minha visão do mundo provavelmente será diferente da sua; o Sr. acha que este tipo 

de administração é a melhor porque poupa dinheiro, eu não! Eu acho que se calhar se gasta 

mais, é a minha opinião. Se calhar estarei enganado! ----------------------------------------------------

------ E por isso estamos aqui. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Pedia que ponderasse mais uma vez o que eu disse. O ginásio não perderia e o 

município ficaria a ganhar, porque é o dinheiro público, é essencialmente e exclusivamente 

o dinheiro público que está a financiar tudo isto. São questões de princípios Sr. Presidente e 

eu dessas, não abdico!” ------------------------------------------------ ---------------------------------- 

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

------ “Sr. Presidente, acho que nesta matéria posso e devo dar uma achega, porque estão 

aqui reunidas umas questões pessoais, sobre determinadas posturas, daquilo que é um 
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bem público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sou dirigente de uma associação, temos bens e temos infraestruturas e recebemos 

também algum apoio da câmara felizmente, ate ao momento, ainda não foi preciso receber 

para manutenção de equipamentos e infraestruturas. Mas é obvio que eu como dirigente da 

associação tenho um particular cuidado, conjuntamente com os outros diretores e 

conjuntamente com os sócios que utilizam essas instalações, de preservar. Ou seja, temos 

a obrigação todos os dias de fazer pequeninas coisas para ir mantendo tudo aquilo que nós 

temos para usufruir no dia-a-dia com os nossos miúdos. Acho que, de alguma forma, tenho 

que dar razão ao Sr. Presidente da Câmara, porque quando o bem é nosso nós temos um 

cuidado especial obrigatoriamente temos de ter um cuidado especial porque respondemos 

perante os sócios da coletividade. Quando o bem é público, e se o Sr. Presidente quiser 

fazer um negócio, se calhar, que o dono da propriedade que eu estou a falar está disponível 

para fazer o negócio, eu gostaria muito que o Sr. comprasse o equipamento, nos temos lá 

algumas necessidades e ficaríamos muito satisfeitos se o Sr. lá fosse fazer umas obras. 

Fique à vontade com o equipamento, deixe-nos lá ter as nossas atividades mas alivie-nos e 

deixe-nos dormir descansados. Este é o princípio entre a responsabilidade do dono do bem 

público ser uma entidade pública ou a responsabilidade do dono do bem ser uma entidade 

privada de utilidade pública como é o caso. -----------------------------------------------------------------

------ Portanto, quer o ginásio quer a entidade de que eu estou a falar são de utilidade 

pública e quando nós temos utilidade pública devemos assumir a responsabilidade pessoal 

por aquilo que temos e por aquilo que gerimos. ------------------------------------------------------------

------ Acho que atribuir à Câmara Municipal a propriedade das coisas é muito giro. A Câmara 

faz o que quer, mas nós também nos ilibamos de alguma forma, de alguma 

responsabilidade, de termos às vezes um cuidado que devemos ter com as infraestruturas 

das quais temos obrigação de cuidar. -------------------------------------------------------------------------

------ No caso específico que estamos a falar, que é o pavilhão do GICA, não vejo qual é o 

problema da câmara pagar utilização, e não vejo qual é o problema do GICA deixar 

degradar o equipamento. Se algum dia obviamente a câmara tivesse a insensatez de deixar 

que isso acontecesse, porque nesse dia e nessa altura, a câmara tem sempre a faca e o 

queijo na mão para, intervindo no equipamento, poder aliená-lo ou então, pura e 

simplesmente ele vai ao chão! Portanto, acho que neste momento a posição da câmara, 

nesta matéria, é cómoda e acho também que estamos sempre a tempo de, a qualquer 

altura, poder alienar o bem, porque não estou a ver nenhuma entidade, mesmo aqueles que 

forem os credores, a quererem ficar com um equipamento desta natureza para gerir, porque 

normalmente quem empresta dinheiro não tem capacidade nem vocação para este tipo de 
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gestão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por isso acho que estamos aqui a perder tempo com uma discussão que neste 

momento e objetivamente relativamente ao que estamos aqui a discutir e votar, eu acho que 

é fútil porque temos pontos de vista diferentes e há obviamente defesas para um pontos de 

vista e defesas para outro. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu acho que neste momento, da forma como as coisas estão, não devem ser mexidas. 

A câmara não deve assumir nesta fase o bem porque, quando for necessário intervir e 

gastar lá dinheiro, está sempre a tempo de onerar e de poder hipotecar em seu favor o bem 

que é o pavilhão.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para resposta: ----

------ “Penso o Dr. António Martins transmitiu tudo aquilo que se passa com as colectividades 

IPSS´s, etc. Se a câmara quiser tomar conta delas todas dizem logo que sim, porquê? 

Porque deixam de ter a responsabilidade; a titularidade é da câmara e só tem de ir para a 

porta da câmara exigir, e aquilo que nós queremos é que a sociedade se empenhe e que a 

câmara colabore, para que possamos ter boa qualidade de vida. É isto que está no GICA! É 

isto que esta no GICA e é isso que nós entendemos que é o melhor modelo de gestão 

porque, nós temos uma situação e isto não tem nada a ver com o GICA. --------------------------

------ Só para vos dar um exemplo daquilo que se passa: a câmara tem algumas casas 

sociais. Sabem que quando entope uma caleira, muitos dos inquilinos não desentopem a 

caleira e vem para a câmara para irmos lá? -----------------------------------------------------------------

------ Daqueles que estão em casas arrendadas, ou em casa própria, alguém faz isto? Não 

trata dela? Se é da câmara, a câmara que venha resolver. Este posicionamento não devia 

acontecer, mas, infelizmente, é o que acontece. -----------------------------------------------------------

------ Aquilo que nós temos de fazer é gerir o bem público. ---------------------------------------------

------ Eu compreendo as posições ideológicas todas, mas há uma coisa que é teoria e há 

outra coisa que é a pratica e a pratica muitas vezes é um bocadinho diferente. ------------------

------ Se a câmara for possuidora do bem, meus senhores está no bom caminho para não 

conseguir ter nada em condições.” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

------“Nesta situação, são modelos de gestão. Eu não falo de modelos de gestão. Não 

percebo nada de gestão. São princípios! ---------------------------------------------------------------------

------ Dinheiros públicos, pelo princípio de gestão do Sr. Presidente, essas casas das 

caleiras já deviam ter sido entregues aos senhores e ao dar-lhas eles limpavam a caleira! 

Não chateavam mais a Câmara! E por este princípio de gestão, tudo o que é público 

passava para os privados e eles cuidam melhor. Esse é o mesmo princípio que se aplica 
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nas escolas: passem para o ensino privado, que eles fazem melhor! --------------------------------

------ Por acaso, até fazem! Porque a divida privada é o triplo da dívida pública do país! 

Fazem tudo melhor! ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como gestão, o Sr. Presidente tem razão nisso e essa proximidade e equilíbrio 

compreendo-o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que eu estava aqui a dizer não é isso. Nós compramos e disponibilizamos a uma 

IPSS um bem, acreditando que essa direção o vai fazer bem. Eu acredito. Senão não nos 

disponibilizávamos e elas não existiam como estão. Partimos do princípio de que eles vão 

fazer e administrar bem. Por princípio, quando nós apoiamos o GICA, é porque achamos 

que eles vão fazer bem, mas eles administraram tão bem que estão com 455 mil euros de 

dívida. Então administraram bem ou não? -------------------------------------------------------------------

------ Sei que estes agora são mais equilibrados. ----------------------------------------------------------

------ Sei que às vezes dá, outras vezes não dá. -----------------------------------------------------------

------ Acredito que o seu modelo seja melhor: se aquilo é meu, eu cuido mais. É o princípio 

básico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas não estou a falar disso. Estou a falar de que quando o dinheiro público investido 

nos privados a posse deve ser do público e deve ser disponibilizado aos privados, todas as 

condições para que eles exerçam aquilo para que foram nomeados, ou seja: a ação social, 

uma prática desportiva ou cultural.” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------“Eu acho curioso porque nós todos, na ânsia dos nossos princípios tropeçamos neles. --

------ É curioso o que o Sr. José Vidal disse e as dividas estão aí. Mas não é o único! Há 

muitos! Depois, é uma coisa curiosa, eu ouvir dizer que se a coisa for privada é bem gerida, 

se a coisa for privada é estimada, se for pública é para estragar. -------------------------------------

------- Quando um político tem obrigação e tem como seu objetivo a defesa do que é público, 

em teoria há alguma coisa que está mal! Eu acho que enquanto formos admitindo isto desta 

forma, estamos a dar liberdade e a dizer às pessoas: “ Estraguem!” ---------------------------------

------ Não é normal isso! Não é normal, isso, num país de gente civilizada! ------------------------

------ Alguém que tem responsabilidades politica, não pode com ligeireza dizer o que é dito. 

Isto é dizer aos delinquentes: “Estraguem!” Há coisas que nós não devemos dizer! Devemos 

dizer exatamente o contrário! Porque aquilo que é nosso é mesmo o que é público! Porque 

aquilo que é de cada um não é mesmo nosso. Deixem lá de pagar o IMI que vocês vão ver 

para onde vai a vossa casa! Não paguem o imposto automóvel e vão ver a multa que levam! 

------ Aquilo que é nosso, aquilo que é de todos, é mesmo a coisa pública! ------------------------
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------ E de facto, aquilo que nós verificamos, Sr. Presidente, é que nesta ligação na 

prossecução do bem de todos, infelizmente, e porque somos um país pobre, as instituições, 

quase todas, vivem muito do dinheiro público e do Estado, seja ele através da Segurança 

Social, seja ele através das câmaras municipais e de outros ministérios que investem na 

atividade que é de interesse público, mas que tem de facto um dono, uma direção e uma 

administração, que quase nunca é responsabilizada, contrariamente a nós políticos que 

somos acusados de tudo e mais alguma coisa. ------------------------------------------------------------

------ Se o Sr. Presidente da Câmara fizer uma obra com uma derrapagem sofrerá 

insinuações diversas, se for uma IPSS que tem uma derrapagem brutal, está tudo bem. ------

------ Eu continuo a defender aquilo que é de todos! ------------------------------------------------------

------ Não posso permitir que, aqui, alguém mais venha dizer que se é deles é bem estimado. 

------ O Sr. Presidente diga-me como é que chegou aquele estado o Pavilhão do GICA. -------

------ Não vos maço mais, mas há coisas que nós não devemos dizer, porque nos ficam mal 

e vão exatamente no sentido contrário.” ---------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para resposta: ----

------ “Já me vou habituando a que o Sr. José Vidal e o Sr. Paulo Seara estejam 

absolutamente contra tudo aquilo que eu proponho, mas a pessoa vai-se habituando. Isso 

não tem qualquer dúvida. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, há uma coisa: se eu gerisse a câmara segundo os principios coletivista que 

foram aqui defendidos, a câmara não estaria como está hoje. Estaria numa situação 

financeira que eu posso dizer, muito complicada, porque eu acho que a iniciativa privada 

tem o seu lugar. As sociedades planificadas e ditas socialistas, mas socialistas nunca o 

foram, penso que são uma página da história.  Aquilo que há, tem de haver um Estado forte, 

mas não tem que ser dono de tudo. Tem de fazer uma sociedade trabalhar para o bem 

comum. É isto que eu defendo! ---------------------------------------------------------------------------------

------ Não precisa de ser proprietário de tudo! Precisa que as coisas funcionem! Que deixe 

as pessoas trabalhar e que assuma o seu papel de regulador das condições. É isso que eu 

defendo e é isso que eu defendo em termos de município. ---------------------------------------------

------ Portanto, daqui a dois anos e meio há eleições e poderão escolher o modelo que 

melhor vos aprouver, mas o do coletivismo e da propriedade do município e de tudo, não é o 

meu! O meu é que o município funcione!” -------------------------------------------------------------------  

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por maioria, com um voto contra e sete abstenções deliberou aprovar a Proposta da Câmara 

Municipal para  Aquisição de Terrenos para o parque Empresari al do Casarão.  ------------
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------ 3.12 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para renovação da 

deliberação da Assembleia Municipal para conclusão 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 

maioria com quatro abstenções deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal para 

renovação da deliberação da Assembleia Municipal pa ra conclusão de procedimentos 

concursais.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.13 - Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização Prévia, de 

acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de Compromissos 

Plurianuais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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 Autorização Prévia, 

de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de f evereiro – Assunção de 

Compromissos Plurianuais.  -----------------------------------------------------------------------------------

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

------ Pedro de Jesus  – Cidadão de Fermentelos: --------------------------------------------------------

------ “Eu começo por dizer que estou um bocadinho desiludido com esta reunião. --------------

------ Eu pensei que descentralizar fosse, de facto, virmos conversar um bocadinho sobre 

Fermentelos: os problemas de Fermentelos. ----------------------------------------------------------------

------- Eu acho que o contexto de Águeda seria no contexto de Águeda e aí discutir-se-iam 

os problemas. De facto, pensei que descentralizar fosse, de facto, debatermos problemas 

sobre Fermentelos ou levantar algumas questões que seriam importantes. ------------------------

------ Houve uma ou outra pertinência que eu aceito e fico grato; esse é um ponto. --------------

------ Eu tenho três nós críticos e vou ser muito rápido: cinco minutos depois, o que 

recebemos aqui foi banhos de retórica o que recebemos aqui, e muito pouco de 

Fermentelos e precisávamos de falar aqui sobre esta questão. ---------------------------------------

------ Repare Sr. Presidente: eu não venho aqui fazer qualquer crispação. -------------------------

------ De facto, eu conheço o Plano Estratégico desde o Sr. Castro e Azevedo e o parque 

aquático para Fermentelos, eu não estava lá presente ou pelo menos nunca o reconheci lá. 

Vejo sim um tópico de valorização de Fermentelos. ------------------------------------------------------

------ Eventualmente, podemos trocar um E-mail, segunda-feira, e o Sr. Presidente vai me 

mostrar onde está o tópico para o parque aquático. ------------------------------------------------------

------ Não é também o problema principal! O que eu estava a falar é: --------------------------------

------ Tem condições, por exemplo: se eu quiser fazer uma parceria com o Sr. Presidente de 
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Junta, no âmbito do PRODER, tem um parque fotovoltaico que me permita fazer turismo e 

navegar, e propor-me a condições de eu poder valorizar aqui o nosso património? -------------

------ Porque temos património. E repare: --------------------------------------------------------------------

------ Não são os trilhos. Porque o que foi criado foi brilhante em termos de ideia, mas está 

desfocado. Há um contexto histórico, as pessoas de Fermentelos e sobretudo temos 

pessoas que pensam também sobre a freguesia, que conhecem a história da freguesia e eu 

daqui a algum tempo vou-lhe reorganizar esse projeto, achei brilhante o projeto, mas que 

está desfocado porque há uma história da Pateira de contextos de comunidade desde a 

idade média e isso não está presente. Os povos têm essa articulação e eu vou revalorizar 

isso, porque parece-me que isso tem alguma fragilidade, onde eu perdi tempo e depois não 

foi consultado pelos cidadãos fermentelenses. -------------------------------------------------------------

------ O 3º ponto que me parece: --------------------------------------------------------------------------------

------ Quando lhe estava a falar na questão da navegação, o projeto é o Vouga! -----------------

------ No fundo é isto é um plano A que seria a ligação de Águeda a Fermentelos e depois a 

continuidade, com o Sr. Eng.º Ribau Esteves para um projeto Vouga, porque precisamos 

disto navegável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu penso que os bons projetos turísticos podem começar pela circulação de Águeda, 

tal e qual como temos o Douro, a uma escala mais pequena, mas tem uma história. Repare: 

------ A construção da identidade nacional fez-se a partir da cultura do Vouga.   Parece-me 

que está bastante descurado. A nível antropológico, histórico e que pode ser projetado em 

termos turísticos e isso ainda não está. Só há história da indústria de Águeda porque houve 

cavalarias aqui na zona da Pateira. Foram elas que potenciaram ferrarias que depois vêm 

para o circuito Aguedense. Não havia história da indústria se não houvesse projetos 

medievais que foram construídos ao nível do contexto da Pateira. -----------------------------------

------ Eu há bocadinho estava a ouvir “serrarias inóspitas”. Perdoem-me! Há muito mais 

história aqui da zona, e por isso eu aceito esse investimento que foi brilhante, esse 

investimento da serrania, do que zonas inóspitas. ---------------------------------------------------------

------ Temos que ver que: Bicha Moira até Alcafache, temos ali um património muçulmano, 

com tecnologia hidráulica medieval que tem que ser trabalhada para projetos turísticos e 

isso não está feito. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, estamos a falar de uma holística. Não é peixinhos, nem é o açude! O açude 

aceito, efetivamente! Mas eu quero é isto navegável. E estou a falar de um projeto de 

açoramento que começa numa ligação Águeda-Pateira e projeta-se ao longo do Vouga e é a 

cultura da fronteira do Vouga que é histórica. Posso-lhe provar isto dentro de pouco tempo. 

Academicamente poderei provar isto. O que eu lhe posso dizer é que esse projeto tem que 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 27 de fevereiro de 2015  

58

ser reorganizado. Aceito que seja o privado, em parceria com a junta, mas eu gostaria 

também de ter o seu apoio ao nível do preenchimento do PRODER e aí estarei com todas 

as condições se me ajudar. Não tenho todos os conhecimentos e precisarei naturalmente de 

auxílio.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal esclarece que a Assembleia Municipal tem 

um determinado formato e um determinado regimento e há um conjunto na ordem de 

trabalhos que não se podem centrar só nas localidades alvo da descentralização, mas que 

na Assembleia há momentos em que é possível discutir as questões que as pessoas 

entenderem e que, também por isso, vale a pena a iniciativa. Refere ainda que numa 

presidência aberta, aí sim poder-se-ão discutir outros assuntos. --------------------------------------

------ Nova intervenção do Sr. Pedro de Jesus: -----------------------------------------------------------

------ “Se de facto a Assembleia tivesse sensibilidade, à priori e pensar: vamos centralizar e 

então vamos pensar o que é que os fermentelenses querem ouvir? ---------------------------------

------ Há bocadinho há um deputado que me diz que falta aqui público e era preciso que 

houvesse mais público, até para nos ouvir. Banhos de retórica?! Isso, já não dá! Há já 

pessoas que também pensam nas freguesias. O que eu queria dizer é que deveria haver 

uma sensibilidade para uma ordem de trabalhos que fosse sedutora e, de facto, aí teriam 

mais fermentelenses. Foi muito mais Águeda do que outra coisa e vocês têm muito mais 

tempo ao longo do ano para discutir isso.” -------------------------------------------------------------------

------- O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para resposta: ---

------ “Esta intervenção só vem ao encontro daquilo que eu tenho dito. Nós estamos para 

colaborar com as pessoas. As ideias que o senhor expôs aqui, avançou com coisas que 

para mim são completamente desconhecidas. E nós estamos disponiveis para apoiar 

projetos no âmbito do PRODER ou outros para fomentar o aparecimento de novas 

situações. O mais fácil é contactar-me por mail e depois daremos uma resposta. Nós 

queremos fomentar isso. Nós não conseguimos chegar a todo o lado e têm que ser as 

pessoas das terras  e nós queremso colaborar diretamente com eles. E isso não tem a ver 

com passar por cima de ninguém. É uma colaboração e é trabalharmos todos para o 

mesmo!” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Pedro Silva – cidadão de Fermentelos: ----------------------------------------------------------

------ “Partilho de certa forma aquilo que o Sr. Pedro disse relativamente a Fermentelos. Se é 

para cativar as pessoas ou os cidadãos, na ordem de trabalhos devem ser colocar sempre 

um bocadinho mais alargado, sobre a localidade onde estão. Acho que sim! ----------------------

------ Apanhei na parte de início, sobre Fermentelos e a sua dinamização, e a dinamização 

da Pateira e acho que sim! ---------------------------------------------------------------------------------------
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------ A Pateira para nós é uma jóia para a Câmara tem que ser muito mais, porque a Pateira 

traz muitas valias a Fermentelos, mas também é um bom postal da Câmara de Águeda. -----

------ Também para agradecer o trilho que fizeram cá, o PR7, quase dos últimos, mas ainda 

bem que o fizeram. Temos nós, fermentelenses, muito gosto em os ter cá. A sua 

dinamização tem que ser um esforço conjunto entre Fermentelos e a Câmara de Águeda, 

sendo que há uma coisa que não observo, que é manutenção do trilho. É preciso fazer com 

alguma regularidade essa manutenção. Acho que nós, fermentelenses, estamos 

disponíveis, estamos abertos para fazer chegar à câmara quando for necessária a 

manutenção, mas é preciso uma coordenação mais próxima. -----------------------------------------

------ Relativamente à observação de aves, só para dizer que todos falam na observação de 

aves na bio-ria – Estarreja, Salreu, porque são cerca de 90 aves que se podem observar lá. 

Na Pateira de Fermentelos já foram fotografadas 60 espécies diferentes. --------------------------

------Temos uma riqueza que não sabemos ver com verdadeiros olhos. Sei que a Câmara 

Municipal está atenta a isso que poderá ser mais célere nos observatórios que nós 

poderemos instalar em Fermentelos ou na Pateira porque é uma coisa que é necessária. 

Não podemos esperar pelo último ano; não podemos esperar para daqui a dois anos. 

Temos que ser céleres em colocar e rentabilizar a riqueza que temos aqui. -----------------------

------ Quanto ao parque aquático H2O fiquei sem perceber se é ou não é para fazer; precisa 

de 50m ao lado do H2O, vai ser feito no meio da água, porque não temos 50m em terra, é 

para fazer ou não, ou quando é que é para fazer? Achamos que é uma mais valia e 

queríamos saber quando. Andamos a ouvir falar dele há mais de 6,7,4 anos?! Há muito 

tempo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Objetividade! Pediu-me objetividade Sr. Presidente! -----------------------------------------------

------ Temos no percurso terrestre um freixo, que é uma árvore centenária que deve ser 

acarinhada. É preciso classificá-la e protege-la, é uma árvore centenária, é uma riqueza 

natural que temos. Precisamos de ajuda porque não temos conhecimentos e meios 

suficientes para a classificar. Acho e aproveito, Sr. Presidente da Junta e Sr. Presidente da 

Câmara, conversem os dois e classifiquem-nos essa árvore. Fica no percurso pedestre toda 

a gente a vê. Não é preciso fazer obra nenhuma. A árvore ainda lá está, o percurso passa 

ali, é muito simples! ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para finalizar, não queria pedir, mas vou convidar o Sr. Presidente da Câmara a tirar 

uma horas e vir passear comigo para Fermentelos para vermos Fermentelos com outros 

olhos. A pé, porque a pé é que se conhecem as localidades, não é de carro e para ver 

realmente a riqueza que nós temos e não estamos conscientes que a temos. Nós, 

Fermentelos, temos mas nem sabemos bem porquê, se calhar é porque nascemos cá, mas 
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todos os aguedenses deviam perceber que a Pateira é uma riqueza que deve ser muito bem 

aproveitada.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Sérgio Marques – cidadão de Fermentelos: ----------------------------------------------------

------ “Gostaria felicitar o Sr. Presidente, pela descentralização das assembleias municipais. -

------ Para mim, enquanto cidadão que assistiu a esta assembleia, houve aqui momentos 

sobre os quais eu gostaria de colocar aqui duas ou três questões: -----------------------------------

------ Uma 1ª tem a ver com uma questão que o Sr. Eng.º Hilário colocou sobre os projetos 

de Fermentelos. Gostaria de saber também como é que está o projeto do arraial da senhora 

da saúde que não foi referido aqui nesta assembleia. Gostaria de saber alguma coisa sobre 

o ponto da situação em que se encontra neste momento; -----------------------------------------------

------ Por outro lado, gostaria também de, enquanto cidadão, dizer que as assembleias, para 

poderem cativar mais interesse dos cidadãos comuns, que possam assistir e possam 

intervir, além da questão do tempo que poderia ser alargado para a discussão dos assuntos 

da freguesia, deveria ser promovida em termos daquilo que são as intervenções e as 

discussões, mais objetividade e muitas vezes, menos politiquice. ------------------------------------

------ Esta é uma opinião muito pessoal em termos daquilo que é uma forma de poder cativar 

o público a estar presente, a intervir e a não ficar, de alguma forma, muitas vezes saturada, 

com algumas intervenções que aqui se reproduzem. Não é uma crítica! É uma constatação 

de alguma análise de algumas situações, que ocorreram nesta assembleia.” ---------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para resposta: ----

------“Pedro: posso-te tratar assim? Ainda és chefe de escuteiros? Então vamos lá! -------------

----- O percurso não foi dos últimos, porque os últimos ainda estão para ser feitos.  Foi o 7º. -

----- Nós estamos a fazer um concurso para a manutenção dos trilhos todos, mas nós 

gostariamos de não ter de fazer isso. E, lá vai um desafio: ---------------------------------------------

------ Porque é que os escuteiros não ficam responsáveis pela manutenção do trilho? Nós 

aqui, estamos disponíveis para pagar. Escusamos de ter uma empresa que vem daí não sei 

de onde e estamos a potenciar. Ocupam os tempos livres dos escuteiros, geram receitas e 

podemos ter gente da terra a dinamizar as coisas da própria terra. ----------------------------------

------ Sobre os observatórios, manutenção: escuteiros assumem? Propõem  roteiros e depois 

vemos isso. Até para a câmara é muito fácil fazer coisas, mas depois esquecemo-nos que 

há uma manutenção para fazer que é preciso pagar todos os anos.  A limpeza dos trilhos 

vai-nos ficar em 22 mil euros. A gente se estica estas coisas, vai custando sempre mais. O 

dinheiro sai todo do mesmo sítio. O bolo é aquele. Há outras coisas que ficarão por fazer. 

Portanto, se nós pudermos fazer as coisas de forma diferente, mais económica e que a 

sociedade ganhe mais, acho que ganhamos todos. -------------------------------------------------------
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------ H2Água vocês não imaginam quanto trabalho me tem dado aquele projeto! Acho que 

são 4 anos naquilo. É demasiado tempo, mas não sei quando terei um parecer das florestas 

e sem esse parecer das florestas ele não é financiado. Eu não o posso fazer, 

inclusivamente. Até nem é a questão do financiamento. Não o posso fazer! Por causa dos 

tais 50m. É uma zona que tem muita possibilidade de arder, quase em cima da 

Pateira!...Tem muita possibilidade de arder!  Mas eles dizem que por falta dos 50m não 

pode! É assim! -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O freixo: estamos disponiveis. Mas, vamos lá a ver: “ A Câmara que faça!”. Vamos 

fazer todos! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Junta de Freguesia: - “Temos este freixo e não sabemos o que é que nós temos de 

fazer.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós respondemos e orientamos sobre o que tem que fazer. O Sr. Presidente está no 

caminho certo ou no trilho certo. --------------------------------------------------------------------------------

------ Convite para vir a Fermentelos: tens o meu número de telefone por vezes não atendo, 

mas costumo devolver a chamadas.  Marcamos e vimos cá de dia ou de noite. Há uma das 

coisas que já fizeram e que eu nunca tive oportunidade de fazer, que é a Pateira à noite. Os 

sons da Pateira. Só falou das aves, mas são os sons da Pateira também: o coaxar das rãs, 

ou os pássaros que estão por aí, etc. que é muito bonito. -----------------------------------------------

------ Sérgio: os projetos da Sra. da Saúde, nós os projetos de especialidade mandámo-los 

fazer fora. Portanto está nessa fase em que vai ser feito. -----------------------------------------------

------ É a única promessa que eu quero fazer: eu não quero deixar a Câmara antes do arraial 

estar feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu espero fazer o H2Água, mas já não sou capaz de prometer. Porque a quantidade 

de procedimentos e tudo o que é necessário obter das outras entidades, não depende só da 

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

------ Penso que será a minha última intervenção. Queria agradecer a todos a oportunidade 

que me deram e dizer que continuamos disponíveis para trabalhar. Eu é que tive as 

despesas todas da conversa, os senhores vereadores não falaram, mas continuamos 

disponíveis para continuar a lutar pela melhoria do nosso concelho.” --------------------------------   

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pela uma hora 

e dezasseis minutos, do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e quinze, 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. ------------------------------ 
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