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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

 

------ Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas 

reuniu na Sede da Junta da União de Freguesias de Recardães e  Espinhel, teve lugar a 

3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águe da, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1 – Análise e Votação de Ata : --------------------------------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 30 de setembro de 2014; ---------------------------------

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

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

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

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

nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de 

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

------ 3.2 – Confirmação das deliberações tomadas na 4ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada a 5 de junho de 2015: --------------------------------------------------

------ 3.2.1 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para alteração do 

Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão; ------------------------------------------

------ 3.2.2 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal da 2ª Revisão das 

Grandes Opções do Orçamento e Plano 2015; -------------------------------------------------------------

------ 3.2.3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo com a EDP 

Distribuição – Energia S.A. para abastecimento em AT do Parque Empresarial do Casarão; -

------ 3.2.4 – Análise e Votação da proposta de reconhecimento de interesse público e da 

proposta de valor de venda de terrenos inseridos no Parque Empresarial do Casarão 

(Espaço de Atividades Económicas) – alteração da entidade titular. ---------------------------------

------ 3.3 – Analise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de suspensão parcial do 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão e estabelecimento de medidas 

preventivas e Proposta de alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 

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

------ 3.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio 

para o pagamento do IVA da Candidatura ao PRODER – Ação 2.3.3. – Sub-ação --------------

------ 2.3.3.1. Manutenção e Recuperação das Galerias Rípicolas: -----------------------------------
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------ 3.4.1. União de Freguesias de Águeda e Borralha; -------------------------------------------------

------ 3.4.2. Freguesia de Valongo; -----------------------------------------------------------------------------

------ 3.4.3. União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba; ---------------------------------

------ 3.4.4. União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. --

------ 3.5 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de Apoio 

financeiro pela organização do evento: -----------------------------------------------------------------------

------ 3.5.1. “FermentelosFest” à Junta de Freguesia de Fermentelos; -------------------------------

------ 3.5.2. “Quinzena Cultural – Freguesia em Festa” à União de Freguesias de Recardães 

e Espinhel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5.3 "Estas em Barrô… Mexe-te 2015" e "Dia da Freguesia de Aguada de Baixo" à 

União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo. -------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio 

para aquisição de uma viatura, à União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira 

do Vouga e Agadão; -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para realização de protocolo 

entre o Município de Águeda, Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira e ARCOR – “Pateira 

de Fermentelos”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na área da Educação; ------------------------

------ 3.9 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de Regulamento do Prémio 

Águeda 21; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para cedência de 

instalações da Escola Básica de Aguada de Cima à Freguesia de Aguada de Cima; -----------

------ 3.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal da 7ª Alteração ao Código 

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

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

deliberação da Assembleia Municipal para conclusão de procedimento concursal; --------------

------ 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta sessão foi presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia Francisco Manuel 

Guedes Vitorino  e secretariada pelas Senhoras Secretárias Carla Eliana da Costa 

Tavares e Cristina Paula Fernandes da Cruz. -----------------------------------------------------------

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

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

------ Paulo Sérgio Gomes Tomás – PS; ----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

------ João Carlos Fonseca Coelho – PSD; -------------------------------------------------------------------

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

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

------ Jorge Miguel Santos Melo - PS; -------------------------------------------------------------------------

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

------ Compareceram igualmente à Sessão Ordinária, os segu intes 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; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ana Paula Moreira, Secretária do executivo em substituição do PJF 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; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ José Henrique Vidal Martins, Tesoureiro da UF e em substituição do PJ da União das 

Freguesias de Valongo do Vouga. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Foram lidas e verificadas as respetivas justificaçõ es de falta de:  ------------------------

------ Deputado Brito Salvador, substituído por João Carlos Coelho; ---------------------------------- 

------ Deputada Marlene Gaio; -----------------------------------------------------------------------------------

------ Deputado Paulo Matos; ------------------------------------------------------------------------------------

------ Deputado Paulo Pereira, substituído por Ana Patrícia Sanches; --------------------------------

------ Deputado Mário Dinis Figueiredo, substituído por Jorge Miguel Melo; ------------------------ 

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

Baixo, substituído pela Sra. Secretária do executivo Ana Paula Moreira; ---------------------------

------ João Pedro Alvim Xavier, PJF de Valongo do Vouga, substituído pelo Sr. Tesoureiro 

José Henrique Vidal Martins; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

recebida e dirigida à Assembleia Municipal referindo: ---------------------------------------------------- 

------ Câmara Municipal de Águeda, sobre o reconhecimento internacional do Agitágueda 

com o selo de qualidade europeu; -----------------------------------------------------------------------------

------ Câmara Municipal de Águeda, ofício que dirigiu à empresa JOARTES - Artes 

Gráficas, no âmbito da distinção que recebeu no Concurso Papies 2015. --------------------------

------ Câmara Municipal de Águeda, ofício que dirigiu ao Conselho de Gerência da 

Revigrés – Indústria de Revestimentos de Grés, S.A. referente às distinções com o Prémio 

Internacional Red Dot Design Award 2015 e Prémio Cinco Estrelas 2015. -------------------------

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

------1 – Análise e Votação de Ata : ---------------------------------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 30 de setembro de 2014; --------------------------------- 

------ Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal informa que 

de acordo com o novo Código do Procedimento Administrativo, artigo 34º, ponto 3, não 
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participam na aprovação da ata os membros que não tenham estado presentes, na reunião 

a que ela respeita. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto foi feita a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra: ------------------

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

------ “Primeiro um agradecimento pela excelente receção à União de Freguesias de 

Recardães e Espinhel e pela forma como nos receberam e as condições que nos 

proporcionaram. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente a esta questão das atas, apenas um reparo, um pedido também com a 

minha compreensão total. Compreendo que este seja um processo moroso, mas a verdade 

é que estamos aqui a aprovar uma ata de setembro de 2014 e já houve muitas a 

assembleias depois desta. Inclusive agora, na preparação desta assembleia, e até de outras 

que isto já aconteceu antes, tivemos necessidade de às vezes recordar algumas afirmações 

que tivéssemos feito, ou outros membros da assembleia tivessem feito, e fomos à procura 

das atas e de facto não as encontrámos on line como seria habitual e era para tentar, dentro 

do possível, compreendo que é um processo moroso e que não é muito fácil, mas que se 

tente dar alguma celeridade a este processo das atas porque esta que vamos aprovar é de 

setembro de 2014. Muito sinceramente, quando nós queremos ver alguma coisa agora, 

vamos aos arquivos da Águeda TV e vamos tentar apanhar lá o que está, mas é muito mais 

fácil fazer a pesquisa informaticamente, através das atas digitalizadas.” ----------------------------

------ Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá razão 

ao Sr. Deputado, referindo que já foi discutido o assunto internamente, informando que se 

vai rapidamente corrigir tentando atualizar esta situação pois é também sua preocupação. --- 

------ Apresentada a votação foi a ata aprovada por unanimidade. ----------------------------------- 

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

------ Neste período não foram feitas intervenções. --------------------------------------------------------

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

------ De imediato o Sr. Presidente da Assembleia Municipal abre inscrições para o 

período de antes da ordem do dia, cujas intervenções dos inscritos se transcrevem na 

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

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

e Espinhel:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------“É com enorme prazer que hoje os recebemos aqui, a todos, na nossa freguesia. ---------

------ Quero antes de mais agradecer o convite feito pelo Sr. Presidente da Assembleia, para 

hoje efetuarmos aqui esta assembleia. É um também um cidadão da minha freguesia e 

também ele os está a receber. ----------------------------------------------------------------------------------
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------ Queria agradecer também a todo o meu executivo que esteve empenhado neste jantar 

que nós vos oferecemos e a todos os funcionários da autarquia. -------------------------------------

------ Já que aqui estamos, também não poderia de deixar de dirigir umas palavras ao 

executivo da Câmara Municipal. Em primeiro lugar falar desta nova realidade administrativa 

que, passados quase dois anos desta realidade, da agregação de freguesias que aconteceu 

no nosso concelho, a minha freguesia foi uma das que foi agregada e acho que tem sido um 

trabalho um pouco difícil porque freguesias com questões distintas uma da outra, mas que 

no final se complementam. As pessoas também nos têm ajudado bastante nestes dois anos 

que já passámos com alguma dificuldade em alguns assuntos que gostaríamos de ver 

resolvidos e que achamos que vamos poder resolver até ao final deste mandato e daí 

também pedirmos alguma ajuda ao executivo do Município de Águeda também para nos 

poder ajudar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ As associações também têm sido bastante importantes nesta interação neste convívio 

entre freguesias, que hoje é uma freguesia só. Também, a eles uma palavra de 

agradecimento por tudo o que têm feito para que todos nós nos tornemos uma freguesia 

unida e forte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação a algumas preocupações, há preocupações distintas de ambos os 

territórios: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Recardães tem um problema. Há muitos anos que nós tentamos conquistar uma 

farmácia para a nossa freguesia e que nos tem sido constantemente travada por processos 

em tribunal e por má vontade de algumas pessoas. Eu sei que a Câmara não tem um papel 

muito importante nisto, mas em algumas reuniões que possa ter, também sei que o ministro 

da saúde que é quem tutela este setor, também não recebe da câmara por outros assuntos 

mais importantes que também temos no nosso concelho, mas com algum secretário de 

estado ou em alguma coisa dessas, nos pudesse ajudar também, pois é com grande tristeza 

que eu vejo que é a segunda maior freguesia do concelho de Águeda que não tem uma 

farmácia. E não a tem por questões, posso dizer mesmo, de concorrência e má vontade das 

farmácias que existem no concelho de Águeda. Há aqui um colega meu, presidente de 

junta, que é farmacêutico, não é para ele, mas para algumas pessoas do nosso concelho 

Recardães e Espinhel não tem uma farmácia precisamente por isto: por questões de 

concorrência e má vontade de algumas farmácias que neste momento estão instaladas no 

concelho de Águeda. O nosso concelho tem neste momento habitantes que lhe permite ter 

mais farmácias. Esta freguesia é uma das que não tem. Todas as outras tem farmácia, 

excepto, eventualmente, Agadão, Belazaima e Castanheira, mas tem um posto de 

medicamentos, mas todas elas têm sabendo nós que algumas delas até têm mais do que 
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uma e daí eu pedir-lhe também esta ajuda quando for possível. --------------------------------------

------ Temos também uma questão em Recardães. Nós estamos na periferia da cidade de 

Águeda, parte da nossa freguesia está inserida no perímetro urbano da cidade de Águeda e 

daí que, por estarmos tão próximos, não tenhamos esses equipamentos, mas penso que 

isso vai ser ultrapassado com um protocolo que assinámos há duas semanas entre o 

município e a freguesia para colmatarmos esse problema tal como da área do desporto, que 

também nos faltava. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em Espinhel, tenho também uma grande paixão pela Pateira e pelo Parque de 

Espinhel porque toda a gente tem a Pateira de Fermentelos, mas nós temos o Parque de 

Espinhel. Foi feito à relativamente pouco tempo e serão inauguradas brevemente as obras 

que nele foram feitas e fico com alguma tristeza quando de faço vejo a obra, quando eles 

dizem que está concluída, no estado em que eles a deixaram. E, aquilo que eu digo e mais 

do que uma vez continuarei a dizer, é que neste momento o parque está pior do que estava, 

mas num futuro próximo irá ficar melhor, mas para ele ficar melhor é necessário 

investimento por parte da freguesia e do município, daí eu pedir a colaboração da câmara 

que nos tem ajudado em tudo e nesse campo temos estado com atenção mais redobrada 

para podermos daqui a um ano voltar a ter o parque como ele se encontrava. Acho que vai 

ficar melhor do que estava antigamente, mas neste momento está muito mau. -------------------

------ O problema da Pateira também nos afeta todos os anos, que é a baixa da água que é 

vista nesta altura. Está previsto naquele projeto que foi feito de assoreamento da Pateira 

que é a criação de um insuflável em Requeixo, para manter os níveis consideráveis de água 

na Pateira, para que as espécies que existem não tenham problemas. No ano passado, 

tivemos que tomar a iniciativa eu conjuntamente com o meu colega de Fermentelos, de 

Travassô e de Requeixo, de construirmos o tal dique que era feito nos anos anteriores pela 

Junta de Requeixo. Não o fez e no ano passado fomos nós que tomámos essa iniciativa. 

Este ano estamos a ponderar, falei com o meu colega de Fermentelos, se o iremos fazer ou 

não, para evitar questões que o Instituto da Água e a Quercus levantem sobre esta questão, 

mas aquilo que eu lhes digo é quem se responsabiliza pelos crimes ambientais que podem 

começar a surgir na Pateira. Os níveis estão a descer drasticamente e era uma questão 

importante para o município nos ajudar a resolver este problema de uma vez por todas, 

como se consegui fazer no Rio Águeda, com aquele açude insuflável que lá temos, fazer 

alguma coisa na zona do Requeixo para manter os níveis da Pateira. -------------------------------

----- Temos também um conjunto de obras que esperamos que sejam englobadas. Algumas 

delas já estão a concurso e esperamos sempre que outras venham a surgir porque esta 

freguesia, como segunda maior freguesia do concelho merece uma atenção redobrada. Não 
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quero dizer que não a tenham tido nestes últimos anos, mas gostaríamos que ela 

continuasse para bem dos nossos cidadãos que habitam nesta freguesia e também no 

nosso concelho. Peço para a minha freguesia, mas peço para o concelho todo porque eu 

sou de Águeda também.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Venho aqui apenas questionar o executivo por causa de uma situação de grande 

preocupação para os habitantes da minha freguesia – Óis da Ribeira, e que tem a ver com 

as obras na ponte. O verão está iniciado, as obras, pelo menos eu pude ver no passado 

sábado, que continuam paradas e continuam exatamente como estavam por altura da 

Páscoa, pelo menos, e a população está bastante preocupada porque daqui a nada está aí 

o inverno e de facto o último inverno não trouxe boas experiências nem traz boas memórias 

quanto àquilo que se passou e eu sei que o executivo já explicou aqui, noutras reuniões 

desta Assembleia que realmente há um problema com a empresa que foi adjudicada a obra 

e gostaria de saber qual é o atual ponto da situação, porque de facto esta é uma situação 

que preocupa e agora, se não estamos no inverno e não temos o problema da água, temos 

o problema do pó, o que torna impossível de facto passar naquele desvio que foi entretanto 

criado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

------ “Quero antes de mais felicitar todos os conterraneos de Recardães e Espinhel na 

pessoa do Sr. Presidente da Junta Pedro Gomes. --------------------------------------------------------

------ Venho abordar alguns assuntos numa breve intervenção, pois a ordem de trabalhos é 

bastante extensa, que considero importantes para o concelho e para a União de freguesias 

de Recardães e Espinhel. Começo pelo Parque Empresarial do Casarão que durante os 

últimos anos foi tema de muitas intervenções nesta Assembleia. Depois de um período que 

para nós foi demasiado longo sem instalação de empresas devido à conjuntura desfavorável 

e à dificuldade de captação de investimento. Eis que, contrariando a opinião de alguns que 

consideravam o projeto megalómano surgem empresas a querem instalar-se no Casarão e 

com projetos de grande dimensão, estão já a obrigar a Câmara Municipal a adquirir mais 

terrenos e a efetuar novos investimentos e infra-estruturas. --------------------------------------------

------ Felicito o Sr. Presidente, o executivo e toda a equipa de trabalho, por terem conseguido 

trazer para Águeda o projeto da Sakthi Portugal, que poderá alterar de forma significativa o 

panorama de empregabilidade do concelho, potenciando sinergias e parcerias com as 

empressas locais e com a sociedade civil em geral. ------------------------------------------------------

------ Outra obra que considero importante e que devido a problemas do empreiteiro, se tem 

arrastado no tempo, é a construção do canal na várzea de Recardães, na margem Sul do 
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Rio Águeda e que parece, agora sim, em fase adiantada de construção. ---------------------------

------ Sendo certo que a natureza é imprevisivel e nos reserva sempre algumas surpresas, 

penso que estaremos todos na expetativa para ver  a diferença do nível da água na baixa de 

Águeda no próximo inverno.  ------------------------------------------------------------------------------------

------ Na Assembleia Municipal de 21-11-2014, referi a minha preocupação em relação ao 

facto de nas obras do Parque da Pateira em Espinhel conseguirem demolir o parque e as 

instalações sanitárias, sem estar previsto no projeto as estruturas de apoio ao normal 

funcionamento do mesmo. A minha preocupação foi na altura, de certa forma desvalorizada 

e foi respondido pelo Sr. Presidente que a Câmara estaria a tentar resolver a situação em 

tempo útil. Como me parece que as obras estão finalizadas  ou próximo disso e em visita ao 

local verifiquei que não é visivel qualquer indício de possível construção. Tendo em conta 

que estamos em pleno verão e que o parque tem grande afluência durante este período, 

pergunto qual o ponto da situação em relação a este assunto. ----------------------------------------

------ Quero salientar que noutras obras o Polis, nomeadamente no Parque do Carreiro 

velho, em Perrães, foram construidas novas ou adaptadas as estruturas existentes. -----------

------ Por último venho falar dos terrenos próximos do campo de futebol de Recardães, junto 

à urbanização do Randam. O espaço, que chegou a ser chamado Estádio Municipal nº 2  

encontra-se num estado de abandono e parece-me que deveria ser limpo com mais 

regularidade pois a vegetação que cresce rapidamente e de forma descontrolada, estando 

neste momento as silvas a envolver a zona dos balneáreos. Acho que não tem bom aspeto 

para quem nos visita e não será também agradável para os moradores na zona envolvente. 

Em relação a este espaço, gostaria que o Sr. Presidente nos informasse qual a utilização 

prevista para estes terrenos e se há algum prazo definido para execução de alguma 

intervenção.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Alcôba: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------“Um agradecimento especial ao Presidente da União de Freguesias de Recardães e 

Espinhel, que tão bem nos recebeu aqui hoje. Venho aqui falar de um problema que afeta as 

pessoas da minha freguesia e não só, de todo o concelho e que tem a ver com a segurança 

ou melhor, com a falta de segurança. Habitantes da minha freguesia têm vindo a ser 

assaltados na zona do mercado municipal. No passado sábado estivemos numa sessão de 

campanha, no mercado municipal e eram muitas as queixas tanto dos feirantes como de 

quem visita a praça de Águeda relativamente aos assaltos. Posto isto, gostaria de perguntar 

ao Sr. Presidente da Câmara Municipal se tem conhecimento desses assaltos, porque os 

assaltos também não acontecem só em dias de feira acontecem também com os carros que 
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estão estacionados à volta do mercado no estacionamento atrás do GICA. Gostaria de 

saber se tem conhecimento desses assaltos e gostava de propor que houvesse um reforço 

da segurança, sobretudo em dias de feira e que se possível, pusesse sistemas de 

videovigilância dentro do mercado municipal e na sua zona envolvente.” --------------------------- 

------ João Carlos Fonseca Coelho  – PSD: ----------------------------------------------------------------

------ “Um cumprimento a todos e muito em especial ao Sr. Presidente da União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel e ao seu executivo pela forma como nos recebeu, pelo 

jantar que nos proporcionou, muito obrigada a eles. Um cumprimento especial também aos 

elementos que fazem parte desse executivo e também da Assembleia de freguesia desta 

União de Freguesias que estão também aqui no público. para mim estar aqui é também 

especial já que eu também sou daqui da  União de Freguesias de Recardães e Espinhel. E, 

o que me traz aqui hoje, são exatamente questões relacionadas com esta União de 

Freguesias. Uma delas já foi aqui abordada pelo colega deputado Jorge Oliveira que tem 

precisamente aver com a questão das instalações sanitárias e do bar no Parque da Pateira 

de Espinhel e que efetivamente é uma preocupação para as nossas populações de 

Recardães e Espinhel para quem o parque de Espinhel diz muito. É digamos assim o cartão 

de visita desta União de Freguesias e essas duas infraestruturas fazem falta e de que 

maneira a este renovado parque da Pateira de espinhel. Era portanto uma questão que eu 

colocava ao executivo. Possivelmente será um problema a resolver pelo executivo municipal 

e pelo executivo da União de Freguesias, mas era importante também não esquecer este 

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

------ Ainda em relação à União de Freguesias de Recardães e Espinhel há um pacote de 

pavimentações que está programado, há vários pacotes para todo o concelho, há um 1º 

pacote que está previsto ainda para este ano e eu falo nesse 1º pacote porque prevê uma 

série de obras, de pavimentações, precisamente nesta União de Freguesias, 

nomeadamente nos lugares de Paradela, Piedade e Recardães, salvo erro. Portanto, eu 

questionava também o executivo para fazer um ponto de situação quanto a essas 

pavimentações; saber qual é e em que estado se encontra esse processo, uma vez que 

estava previsto inicialmente, até ao final do ano. É portanto uma preocupação para as 

nossas populações. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E por fim, termino com um convite se o Presidente da Junta de Freguesia me der 

licença de o fazer: está em curso até ao dia 5 de julho  o evento “Freguesia Em Festa 2015” 

que envolve as populações da União de Freguesias de Recardães e Espinhel. É um evento 

que é organizado pela junta de Freguesia, com o apoio e colaboração de todas as 

associações e que vai culminar no dia 5 de Julho com um convívio de encerramento no 
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Parque da Pateira em Espinhel, onde iremos ter um almoço convívio e  se me é permitido, 

convidar todas as pessoas aqui presentes, nomeadamente colegas da Assembleia 

Municipal, membros do executivo. Será uma oportunidade  para se associarem a estas 

populações de Recardães e Espinhel, para conviverem connosco e para vermos in loco e 

apreciarmos  a nova panorâmica do Parque da Pateira de Espinhel.  Fica o convite lançado, 

serão naturalmente bem vindos.” ------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “A minha primeira palavra é apenas de reforço daquilo que o meu colega Pedro referiu 

há bocado, referente ao nível das águas da Pateira. Fala-se muito da Pateira e dos seus 

problemas, mas todos os anos, quando chega nesta altura há um problema que existe que é 

o abaixamento do nível das águas. Antigamente em Requeixo, o Sr. Presidente de Junta, 

encarregava-se da construção de um dique que controlava as águas na Pateira. Não é o 

mesmo presidente, atualmente. Em Requeixo não têm essa perspetiva e não se ocupam 

muito das águas. No ano passado, como o meu colega Pedro aqui referiu tivemos esse 

cuidado e esse trabalho, no entanto sabemos que o ICNF e o INAG põem algumas 

restrições ao trabalho que lá é feito. Talvez seja preciso que daqui a alguns meses 

tenhamos que vir aqui dizer que há um crime ecológico na Pateira com a mortandade de 

muitos peixes para que então a comunicação social o torne público e depois a s entidades 

competentes tomem as devidas medidas. Espero que isso não aconteça. Sei do 

empenhamento do Sr. Presidente da Câmara e dos senhores vereadores com quem já falei 

a esse respeito e sei do empenhamento deles de tentarem resolver a situação, mas também 

eles terão algumas dificuldades devido às outras instâncias que tentam fazer desconhecer o 

problema da Pateira. Não conhecem a Pateira por muitos técnicos que existam não 

conhecem a Pateira de Fermentelos. Tem o nome de Fermentelos, mas que não é de 

Fermentelos, como tenho dito outras vezes. E quando há este abaixamento do nível das 

águas reflete-se sobretudo em Espinhel e nas chamadas Ínsuas, do lado de Fermentelos e 

só quem conhece é que pode avaliar o prejuízo, a catástrofe, chamemos-lhe assim, que 

acontece quando as águas descem demasiado. Portanto, nunca é demais, pedir à Câmara 

Municipal, da forma que lhes seja possível intervenham no sentido de se poderem controlar 

as águas nesta época do ano, junto à ponte de Requeixo que é o sítio onde se costuma 

fazer a intervenção para se conseguir controlar o nível das águas. -----------------------------------

------ A outra palavra que queria aqui deixar, é o meu agradecimento e reconhecimento à 

União de Freguesias de Recardães e Espinhel, na pessoa do Sr. Presidente da Junta, do 

executivo e da assembleia que tão bem nos souberam receber. O meu muito obrigado, os 

meus parabéns. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Outra palavra também que passo, é o meu agradecimento à Câmara Municipal que nos 

deu, a Fermentelos, o apoio para a realização do “Fermentelos Fest” e agradecer a todas 

aquelas pessoas que se fizeram presentes lá e nos ajudaram também com a sua presença, 

nomeadamente membros da Assembleia e executivo. Nós agradecemos e fica sempre a 

nossa gratidão pela vossa colaboração e pela vossa presença.” -------------------------------------- 

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

------- “Começarei com um agradecimento aos autarcas e ao povo de Recardães e Espinhel 

pela forma simpática com que hoje nos receberam. ------------------------------------------------------

------ Desejo ainda que o desenvolvimento continue a ser uma carateristica e constante por 

estas paragens e que Recardães e Espinhel continuem na senda do progresso e do futuro; -

------ Desejo também que esta terra seja atrativa pois Águeda precisa de se expandir e para 

que tal aconteça esta freguesia tem todas as condições para proporcionar um crescimento 

harmonioso à cidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Feita esta introdução de cortesia, mas também de reconhecimento por tudo o que de 

bom as populações e os autarcas fizeram pela sua terra e pelo nosso concelho, vou abordar 

um tema mais abrangente, que considero oportuno e importante. ------------------------------------

------ Finalmente, o Parque Empresarial do Casarão, está a começar a ser ocupado e as 

prespetivas indiciam que essa ocupação será consistente e por isso terá continuidade nos 

tempos mais próximos. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ A implantação da fábrica da Sakthi em Águeda no Parque Empresarial do Casarão 

implicou novos investimentos na ordem dos muitos milhões de euros. As medidas 

recentemente tomadas pelo executivo municipal são consensuais entre os aguedenses, 

como ficou demonstrado pela aprovação em Assembleia Municipal, por todos os 

representantes políticos com assento naquele órgão. Contudo, temos de reconhecer e 

afirmar que o esforço feito pelo município só foi e será possível se Águeda prescindir de um 

conjunto de benfeitorias a que tem pleno direito. O esforço é portanto de Águeda e de todos 

os aguedenses. Posto isto, é com satisfação e com ânimo que vemos que finalmente, 

Águeda pode por um ponto final ao período de estagnação que atravessou e que teve início 

ainda antes da terrível crise económica que nos assolou e assola, crise essa que tendo sido 

criada pelo capital financeiro internacional e tão mal tratada pelos governantes que há 

décadas nos dirigem, quase conduziu ao colapso de um concelho dinâmico e 

tradicionalmente próspero. E ao parar com a estagnação, ao inverter o ciclo de uma fase de 

crescimento, Águeda estará a criar as condições para que no médio prazo as vantagens 

sejam grandemente superiores aos prejuízos que agora sentimos e então todos nos 

sintamos compensados pelo esforço agora dispendido. -------------------------------------------------
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------ Permitirá também ultrapassar uma dimensão critica que ainda temos e para além da 

qual se torna mais fácil resistir a perturbações externas da economia. Todavia para dar 

sustentabilidade a esta nova fase teremos que criar infraestruturas que assegurem a 

viabilidade dos novos investimentos e simultaneamente chamem outros que pelas 

condições oferecidas pelo concelho, garantam o seu sucesso e simultaneamente o sucesso 

da economia local nas suas diversas vertentes. Refiro-me obviamente à atual rede viária 

concelhia e à nova rede a criar para segurar o derrube das barreiras que são as nossas 

ligações a Aveiro, à A1, à A25, a Coimbra e agora ao Parque Empresarial do Casarão. 

Quanto à ligação à A1 e a Aveiro, é deveras vergonhoso o que nos têm feito e vergonhosa a 

forma como nos têm tratado. Chegou pois a altura de Águeda exigir. -------------------------------

------ Se Águeda dá milhões para o apoio ao desenvolvimento local, regional e nacional, e 

perde o apoio à saúde dos seus habitantes ao consentir o seu prestigiado hospital se tenha 

transformado num Centro de primeiros socorros; ----------------------------------------------------------

------ Se Águeda permite que parte das escolas do ensino básico e secundário do concelho 

sirvam de cobaias a projetos anti-democráticos inconstitucionais que visam a médio prazo a 

sua privatização, se Águeda é pau para toda a colher, porque não repensar naquela célebre 

auto-estrada a A32 que vindo de Gaia chega hoje a Oliveira de Azeméis e se previa seguir 

para sul passando no concelho nascente da cidade e integrá-lo num grande centro 

concelhio, com articulação regional exigindo ao governo os financiamentos necessários para 

a sua execução, seria uma forma de sermos compensados pelo esforço que agora nos vai 

ser exigido e pelo tanto mal que nos tem feito; -------------------------------------------------------------

------ Ajudaria ainda a viabilizar aquela infraestrutura da A32 a que alguns chamam um 

deserto de alcatrão. Seria também uma decisão que potenciaria todo o desenvolvimento do 

concelho nos planos económico e social. --------------------------------------------------------------------

------ Finalmente seria uma forma de repor a justiça e de dar a Águeda aquilo que o concelho 

merece.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá a palabra ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, Gil Nadais , para esclarecimentos, intervenção que se transcreve na 

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

------ “Cumprimento a todos e  povo de Recardães é um prazer estar mais uma vez aqui, 

embora esteja muitas vezes porque Recardães está dentro do perímetro da cidade e eu 

tenho fiscalizado muitos as obras do canal e como tal estou cá muitas vezes dentro do 

terreno da freguesia. Também tenho ido algumas vezes a Espinhel, mas abordarei isso 

mais daqui a pouco. Queria agradecer ao Sr. Presidente da Junta o convite, mas como 

cheguei há pouco de Lisboa onde espero retornar no final desta assembleia, não pude 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 26/ junho/2015  

14

comparecer, mas de qualquer forma os meus agradecimentos e todos os senhores 

membros da Assembleia e todos os senhores vereadores vinham contentes com a receção 

portanto faço minhas as palavras deles. ---------------------------------------------------------------------

------ Sobre aquilo que referiu o Sr. Presidente da Junta, relativamente à farmácia,  é o 

Infarmed que superintende este assunto e tanto quanto eu sei, está um embróglio muito 

grande que já vem de trás, arrastado por outras farmácias, por outras contestações . É um 

assunto que não está nada fácil. Quando se recorre aos tribunais, isto complica. Portanto, 

embora estejamos atentos manifestamos que não nos é fácil fazer aqui qualquer 

intervenção, porque são os tribunais que estão de volta destas situações. ------------------------

------ Como disse há pouco Recardães está dentro da cidade, aliás a parte de Recardães é 

quase toda perimetro urbano da cidade e tem aqui alguns equipamentos que fazem parte 

dos equipamentos da cidade. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Eu sei que o Sr. Presidente da Junta e quase todos os senhores presidentes da junta 

querem tudo nas suas terras, mas não pode ser assim. Temos que ter algumas 

parcimónias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E referindo aqui a questão concreta do bar da Pateira de Espinhel, o Sr. Presidente 

sabe que foi uma decisão partilhada  deixá-lo ir abaixo. Porque, a empresa que entrou para 

fazer as obras, estava prevista a sua demolição, mas pôs logo como condição que não 

podia avançar e não tivessemos uma decisão e se não dixassemos ir o bar abaixo. Falei 

com o Sr. Presidente da Junta e a decisão foi consensual de colocarmos o bar abaixo, com 

estes problemas que estamos aqui a sentir neste momento. Obviamente, vamos resolver o 

problema das casas de banho para o verão. O bar será mais tarde. Decorrem negociações 

para que se possa fazer um bar fora do leito de cheias, para que não haja problemas e haja 

possibilidades de durante todo o ano poder ter acesso a esse bar. ----------------------------------

------ Sobre o nivel das águas da Pateira, e que foi também referido pelo Sr. Carlos Nolasco, 

penso que vamos que ter de fazer uma reunião primeiro e depois com o meu colega de 

Aveiro a intervenção a fazer é primeiro em Requeixo e para mantermos a situação que 

temos mantido no passado. Situações novas, são muito complicadas com as pessoas que 

temos a superintender o Ambiente. Porque aquilo que aguns entendem, feizmente não são 

todos e tem-se conseguido ultrapassar esta situação, é que não se deve fazer nada e aquilo 

que eu já lhes disse é que se não se fizer nada  pantaniza-se a Pateira e queremos saber 

quem é que irá assumir essa responsabilidade. Portanto, acho que teremos que ter aqui 

uma estratégia com a Câmara de Aveiro e depois veremos o que faremos a seguir. Porque 

é conhecido de quem acompanha mais estes problemas, que a situação do nível das águas 

não é compaginável com o deixar correr as águas durante todo o verão porque os níveis 
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vao baixar imenso e matar toda ou grande parte da fauna que existe na Pateira, os peixes, 

portanto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Dr.ª Carla colocou aqui a situação da ponte de Óis que foi um assunto que nos 

preocupou e vai continuar a preocupar. Porquê? Porque entrámos num processo de 

rescisão com a empresa que está a fazer a ponte pois eles não têm capacidade, meteram 

um PER, mas ficou embrulhado nos tribunais e não conseguem sair disto e nós, por 

incumprimento dos prazos, entramos num processo de rescisão com eles e como não foi 

possivel passar para outra empresa porque a questão que se põe e que para mim era muito 

clara, ou faziamos uma transferência para outra empresa e de forma a que a ponte 

estivesse a funcionar no próximo inverno,  ou então vamos para um novo concurso público 

e resolvemos  a situação como deve ser. Como ninguem nos garante que se possa passar 

para outra empresa que a faça até ao próximo inverno e permita a passagem de carros, 

vamos para um novo concurso público para resolver esta situação. Tem a ver com as duas 

pontes. Era a mesma empresa. Vamos resolver tudo, mas esta aqui não nos preocupa, não 

estamos a ter problemas nenhuns. Estamos a ter problemas efetivamente em Óis e peço 

desculpa à população, mas não podemos fazer mais, sendo esta a situação que vamos ter 

durante alguns meses. Mesmo em termos de pagamento estamos a estudar o que podemos 

fazer porque ultrapasa todos os limites e nós compreendemos. O trabalho que está a ser 

feito em Óis da Ribeira em nada beneficia as pessoas de Óis da Ribeira.  Aquela 

intervenção que está a ser feita lá, é para resolver os problemas das cheias, aqui em 

Águeda.  Portanto, vamos tentar minimizar os impactos que são causados por aquela obra, 

mas não conseguimos evitar a falência das empresas. ------------------------------------------------ -

------ O Sr. Jorge Oliveira falou no Parque Empresarial do Casarão e eu queria dizer que a 

instalação da Sakthi foi para fora do parque, num terreno ao lado, porque aquele 

investimento não cabia dentro do Parque Empresarial. Felizmente o Sr. Vereador tinha 

comprado muitos terrenos.  Eu tinha-o mandado parar e arrependi-me; agora já o mandei 

comprar mais terrenos, porque nós precisamos de ter espaço para fora do parque porque 

neste momento temos quase tudo vendido; se não é vendido é condicionado, já com 

intenções de aquisição. Penso que disse isto na última assembleia que iamos comunicar e 

ver quem é que estava mesmo interessado e fachar os negócios. Tem havido uma série de 

propostas que têm ido à reunião de câmara, mas estamos comprar mais terrenos porque 

entendemos que a qualquer momento podem sugir outros negócios e que precisamos de 

dar resposta. É este o posicionamento que nós queremos ter. Não vamos avançar já com 

as infraestruturas, mas vamos criar uma bolsa de terrenos que a qualquer momento nos 

possibilite dar resposta. Possso-vos dizer que na semana passada estive com um 
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empresário que pretende daqui a três anos, 60 mil metros para colocar uma empresa. 

Vamos ver. Pode ser, pode não ser: ele anda também no mercado e por isso temos de 

estar preparados para isso. -------------------------------------------------------------------------------------

------ E dando um salto ao que disse o Eng.º Francisco Simões, também sobre o parque e 

sobre, sobre os investimentos e o esforço financeiro que tem sido feito pela câmara, eu 

gostaria de dizer que no mês de junho a câmara atingiu as maiores desponibilidades  

financeiras de sempre. Portanto, a câmara está financeiramente estável e estou convencido 

que assim irá continuar. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas nós queremos colocar aquele parque com mais algumas potencialidades, para 

sermos um local convidativo para outras empresas que possam vir para o nosso concelho. -

------ Sobre as empresas, também queria dizer que temos lá outra empresa que eu acho 

que é muito interessante e já falei disso na outra assembleia, que é a Triangl’s. É muito 

interessante para o sector das duas rodas em Águeda, porque estou convencido que irá 

arrastar outras empresas do sector, para Águeda. Já agora,há aqui  se o Sr. Presidente da 

Assembleia me permite falar dela, é de nesta região, não só em Águeda que é um dos 

polos,  ser contruido um bike valley, um vale das bicecletas tal como há a silicon valley, aqui 

poderia ser um bike valley para trazer. Há uma luta internacional pelo  setor das duas rodas 

neste momento. E não é Águeda, Oliveira do Bairro e Anadia, é Portugal e Portugal é esta 

região mesmo e outros países do centro da Europa que estão a lutar pelos investimentos. 

São portanto, algumas situações que estamos a acompanhar. ---------------------------------------

----- Também falou no canal. As obras estão a andar. Está uma ponta terminada. Até ao 

final do mês previsivelmente estrá acabado e penso que com o canal e com a intervenção 

que está a ser feita em Óis da Ribeira e com a intervenção que irá ser feita em Águeda, a 

outra ponte, aí sim, não teremos água dentro das ruas da cidade, em Águeda. ------------------

------ Quanto ao campo de futebol de Recardães, aquilo que está previsto, é ser feito um 

centro de BTT. Estamos a desenvolver o projeto em que queremos criar um centro de 

bicicleta todo-o-tereno, mas com normas internacionais para poder ser o único do país, com 

essas condições. Portanto, é isto que estamos a trabalhar, o projeto que estamos a 

desenvolver para Recardães. -----------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente do Péstimo falou na segurança. É uma preocupação que eu tenho 

com a GNR. Aquilo que eles me dizem é que enquanto eles não são apanhados e metidos 

dentro, andam aqui durante dias, semanas, meses a fazer desacatos até que conseguem 

apanhá-los e colocá-los portanto em prisão.  A videovigilância é uma situação que me 

agrada particularmente porque eu acho que protege efetivamente aqueles andam 

descansados nas ruas, mas há muita dificuldade com estas situações com a Comissão 
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Nacional da Proteção de Dados. Há muita dificuldade com isto, mas iremos estudar este 

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

------ Relativamente às questões do deputado João Coelho,  o Parque de Espinhel já referi. 

Quanto às pavimentações está  a avançar. Vamos ver se algumas delas ficam concluidas 

ainda este ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Eng.º Francisco Simões falou também da rede viária e da A32. Na minha perspetiva, 

nós temos de nos focalizar. Não posso andar a dividir objetivos. Terei que ver não sei se em 

setembro ou em outubro, vai haver eleições, mas voltarei ao assunto com bastante força da 

ligação Águeda- Aveiro com um nó na auto-estrada. Basicamente aquilo porque luto é um 

nó na auto-estrada. Porque se nós tivermos um nó na auto-estrada nós estamos em 

Coimbra, em Aveiro e no Porto. Estamos a 8km da auto-estrada. Esta é que é a realidade. 

São 8km que nos faltam e portanto vamos que ter isto em cima da mesa e com os 

investimentos que temos, vamos dizer que isto é fundamental; ---------------------------------------

----- A A32, acho que faz sentido, nós apontámos inclusivé um trajeto para o interior do 

concelho, que poderia ser uma mais valia, mas não me vou focalizar neste momento nesse 

assunto; se surgir a oportunidade daremos todo o gás, mas neste momento a ligação à 

auto-estrada é fundamental.”  ----------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Fazia algumas notas breves em relação ao que aqui já foi dito. -------------------------------

------ A 1ª constatação é que o Sr. Presidente, nesta reunião que teve com o Sampaio da 

Nóvoa já lhe tenha falado neste nó à auto-estrada já que pelo Costa já sabe que não vai lá, 

vamos lá ver se vai por esta via. -------------------------------------------------------------------------------

------ A 2ª situação muito rápida tem a ver com o Parque Empresarial do Casarão. Já lhe 

temos dito que, como o criticámos em determinado momento também já o elogiámos. Fala-

se muito em área comprometida, mas sabemos que parte desta área está comprometida, 

mas não está para ser iniciada a construção e não está para ser criado emprego tão 

depressa. Sabemos que não depende de si; sabemos os esforços que tem vindo a fazer, 

mas salientamos esse facto que é importante. Se é como o Sr. diz, que está parte ou quase 

todo comprometido, então vamos começar a ver aqueles que têm comprometimento, mas 

não vão construir, para dar lugar a outros, porque nós queremos é que se crie emprego, 

não queremos que se definam lá áreas para daqui a não sei quantos anos. ----------------------

------ A 3ª situação é recordar que aqui, há uns meses atrás, que também todos falávamos 

sobre a ligação de comboio, basicamente Aveiro-Sernada, que ia terminar. Felizmente, já se 

iniciaram as obras de Águeda até Sernada para modernização da linha, agradecer ao PS o 

trajeto que fez na altura até Sernada porque nos ajudou nesta disputa e dizer que o governo 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 26/ junho/2015  

18

faz coisas mal, mas também faz coisas boas e esta é uma boa obra, juntando a outras que 

tem vindo a fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por fim, a última intervenção tem a ver com o período de férias escolares que estamos 

a iniciar. Hoje iremos falar um pouco mais sobre a descentralização de determinadas 

competências ao nível da Educação. Falámos muito de educação, privatização de escolas, 

num conjunto de situações e eu penso que um dos fatores que é fundamental para que as 

pessoas possam decidir vir viver para o nosso concelho, é a capacidade que temos de 

oferecer qualidade de vida aos seus filhos. Nós temos vindo a decrescer ao nível de 

população no concelho; nós e Portugal porque há cada vez menos pessoas. E portanto, faz-

se hoje em dia uma batalha nos concelhos, dentro das regiões para atrair pessoas para as 

nossas zonas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Já o disse aqui há uns tempos, que devemos apostar mais na nossa juventude. Há 

duas assembleias falei no apoio que se dá ao nível do desporto na área da formação, que 

acho que são claramente insuficientes. Falei há uns tempos, sobre a questão da mobilidade 

interna da própria cidade e hoje falo sobre as férias escolares. ---------------------------------------

------ Hoje até já se começa a discutir a possibilidade de só haver um mês de férias, porque 

os pais nem sabem onde deixar os filhos. Eu acho que esta é uma coisa verdadeiramente 

abstrúsica, mas isto sou eu, que não sou nenhum especialista em Educação. Eu acho que 

os nossos filhos têm que ter menos escola e mais tempo para brincarem, viverem a sua 

própria vida porque eles estão fechados dentro da escola e vivem dentro da escola. ----------

------ Eu também vivi dentro da escola porque na altura era o que nós tínhamos em Águeda. 

------ Acho que o nosso município hoje vai dar um passo fundamental e essencial para 

retificar uma decisão de descentralização de competências na Educação, tem por obrigação 

fazer mais a este nível. Sabemos que há poucos programas para que os jovens até aos 

13/14 anos possam estar envolvidos neste período de férias escolares, mas penso que 

temos que fazer muito mais. Os jovens não terminam aos 13 e aos 14 anos e não passam 

as noites todas nos copos, nas festas que há por aqui no nosso concelho. Temos que 

apostar nos nossos jovens porque é nestas idades que por vezes eles derivam, porque não 

têm nada para fazer. Já não têm o rio para tomar banho. O rio está lá, mas deixaram de ir 

ao rio tomar banho. Hoje já não é a piscina do rio. -------------------------------------------------------

------ Eu não falo só em Águeda; falo no concelho. Acho que esta aposta não pode passar 

por contratar alguém para fazer ali uns programas. Temos que envolver todo o município 

num verdadeiro programa de ocupação dos jovens nos seus tempos livres que vá pelo 

menos até aos 16 anos e que faça também um programa deste tipo, fazer-lhes conhecer o 

concelho e as nossas realidades. Nós hoje temos que ser muito mais pró ativos nisto. E é 
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desta maneira que muitas das vezes os pais tomam as suas decisões entre viver em 

concelhos que estão ao nosso lado ou virem para o concelho de Águeda, que pode ser 

mais caro, mas os jovens têm educação, têm condições e têm futuro.” -----------------------------             

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

------ “Uma intervenção muito breve. São duas ou três questões ligadas à circulação aqui na 

cidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Uma tem a ver com a questão das rotundas. Não sou um defensor daquelas rotundas 

megalómanas que há algumas décadas eram usuais no país e felizmente em Águeda, 

apesar de se ter optado e bem, eu acho que a rotunda é um instrumento fundamental da 

regulação do trânsito pelas rotundas, nunca se embarcou muito naqueles investimentos 

megalómanos de grandes esculturas nas rotundas. No entanto, fizeram-se alguns 

investimentos nas rotundas em Águeda e, se por um lado é com muito agrado que vejo que 

a generalidade da rotunda está belissimamente bem tratada com os serviços de jardinagem 

da câmara que fazem um trabalho esplêndido e as rotundas estão lindíssimas, há dois ou 

três casos que me fazem alguma confusão e que eu gostava que o Sr. Presidente me 

explicasse se fosse possível. Refiro-me por exemplo à rotunda do McDonald e à rotunda do 

Gato Preto, por exemplo. São duas rotundas que têm equipamentos que envolviam águas. 

Eu não sei ao certo se é pelo consumo de água – penso que a agua circulava em circuito 

fechado, não sei; não sou técnico disso, se pelos gastos de energia. O que é certo é que 

são dois investimentos que bem ou mal, estão lá. Era o que se fazia na altura. Estão lá 

feitos. Era o que se fazia na altura. Eu gostava de ver aquela rotunda à beira do McDonald, 

aquela placa do Águeda em amarelo, com a água a escorrer por cima acha que não era 

bonito? Pode ser uma questão estética, mas aquilo está lá. As letras a desbotar, tudo seco, 

tudo parado. Não sei até que ponto aquilo é recuperável ou não; -------------------------------------

------ A mesma coisa se passa na rotunda do Gato Preto em que também havia um efeito da 

água que caía; está desligado, dá um efeito seco, completamente diferente do que tinha 

sido idealizado. Não sei, sinceramente, se fosse para fazer esse tipo de investimentos em 

rotundas, seria o primeiro a dizer que não vale a pena fazer, mas aquilo está feito e portanto 

gostava de saber porque é que não estão a ser utilizadas ou a funcionar, como seria 

suposto estarem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Já houve um caso e esse aí custou-me um pouquinho mais, luzes e água que havia ali 

em frente ao Tribunal esse sim um investimento megalómano, caro demais para a altura, 

mas estava feito e foi dali tirado; penso que teria sido perfeitamente compatível com o que lá 

está, mas o que lá está é por questões estéticas e não posso interferir muito aí. Mas estes 

dois em que os equipamentos estão lá, estão com um aspeto feio, deviam estar muito mais 
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agradáveis, numa cidade que tanto preza a imagem, e bem! ------------------------------------------

------ Outra questão que também tem a ver com a imagem prende-se com a questão dos 

painéis de azulejos que estiveram durante muitos anos ali à beira do cais das laranjeiras, no 

rio Águeda. Recordo-me de que uma das primeiras Assembleias municipais de que eu fiz 

parte, não sei se foi no seu 1º ou 2º mandato, Sr. Presidente, fiz essa questão e o Sr. 

Presidente disse-me na altura que eles teriam sido retirados quando foi na altura das obras 

de reconversão urbana, partiu-se um ao retirar, mas todos tinham sido armazenados. Era 

para saber se ainda estão e se estão cuidados ou não, porque houve aí muitas informações 

contraditórias. Espero que um dia haja oportunidade de os colocar nalgum lado. ----------------        

------ E finalmente, uma questão, a palavra não é preciso dizê-la porque as imagens falam 

por si, sobre a questão da estátua do Dr. Breda, no Largo António Breda, ali na escola 

secundária que já falámos algumas vezes sobre isso, não vale a pena estar a repisar o 

assunto, mas continuo a achar que não está bem localizada, nem destacada, nem 

iluminada, nem sinalizada. As letras e uma série de elementos que já foi dito algumas vezes 

que iam ser corrigidos e que não foram. São estas coisas por ventura pequenas, mas que 

mexem e todos os dias que passo por lá, pergunto porquê.” -------------------------------------------   

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

------ “Ouvi aqui uma coisa que me preocupou, nomeadamente um açude na Pateira. E digo 

isto porquê? Um açude na Pateira resolve o problema hoje, mas eu chamava a atenção do 

seguinte. Será que, se pensarmos um pouco mais à frente, não possamos, eventualmente 

será uma utopia da minha parte, mas pensando no aproveitamento turístico, do potencial 

que é a Pateira, que nos é muito querida, será que pensar uma solução diferente, tipo uma 

comporta, algo do gênero, para que algo que está agoara a ser pensado,também já pensei 

noutras alturas, a questão da utilização dos barcos na Pateira, que eles pudessem 

eventualmente, derivar do rio Águeda ao rio Vouga; derivar de Aveiro para Águeda, fazer um 

aproveitamento turístico. Hoje pode parecer uma utopia, amanhã pode der uma realidade. E 

eu queria aqui chamar a atenção de uma coisa que é assim: na ansia que nós temos de 

pensar uma solução imediata, não pensamos no dia de amanhã. Hoje estamos a fazer um 

investimento, amanhã vamos partir esse investimento para fazer um outro. Será que 

enquanto estamos a discutir uma coisa com a Quercus, com o Ministério do Ambiente, este 

ou outro, será que não podiamos equacionar duas soluções? Se nos temos socorrido 

algumas vezes da Universidade de Aveiro, porque não, perguntarmos uma solução viável? 

Não será uma coisa enorme. No Douro há isso mas são coisas enormes. Ali, seria uma 

coisa relativamente pequena. Os peixes passavam para cima e para baixo, não havia ali 

uma interrupção abrupta e poderia ser facultada a questão da navegabilidade dos rios, por 
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exemplo, amanhã. Não sei porque não. Hoje pode parecer uma utopia e daqui por alguns 

anos o que é que vamos pensar sobre isso? ---------------------------------------------------------------

------ Já agora, gostava de deixar aqui uma outra ideia que me preocupa bastante pela 

minha ocupação no dia a dia, como técnico de formação. Será que, com estes investimentos 

que se avizinham no Parque Empresrial, e até a nossa indústria hoje que já  sinto porque 

somos contactados diariamente, por falta de alguma mão de obra, será que às vezes as 

instituições que andam um bocadinho de costas voltadas uns para os outros, cada um a 

tratar da sua quinta, da sua capelinha, será que se trabalhássemos todos em conjunto, em 

prol dum bem comum que é Águda e o seu desenvolvimento, será que não estariamos 

melhor? Deixava isto à atenção de todos.” ------------------------------------------------------------------            

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

------ “Queria dizer ao Sr. Presidente da Câmara que a minha intervenção é no sentido de 

que Águeda está a fazer um investimento na economia, que beneficiou o concelho a médio 

prazo e nós temos condições porque nos roubaram o Hospital, porque nos roubaram isto, 

porque nos roubaram aquilo, porque Águeda tem sido nos últimos anos uma terra que 

liderou o país que na ligação Porto-Lisboa tínhamos meia dúzia de terras e Águeda era uma 

das cinco ou seis e neste momento perde influência, perde força era uma forma de jogarmos 

a nosso favor, com os trunfos que estamos a dar, porque a Câmara investiu no Casarão 5 

ou 6 milhões de euros e há que exigir contrapartidas do governo central. Se a estrada é por 

aqui ou por ali, para mim é um pormenor sem importância. ---------------------------------------------

------ 2º Detalhe: claro que eu não tenho o Sr. Presidente da Câmara nesta conta, mas o 

facto do executivo ter muito dinheiro nesta altura. Eu vou-lhe referir uma situação: quando 

eu era miúdo, vi alguns industriais de Águeda, prósperos na altura, pegarem em notas de 

mil escudos e queimarem-nas. Hoje faliram. Cuidado! Sei que não é homem para fazer isso 

quando diz que a câmara tem muito dinheiro, mas o facto de ter a situação financeira 

equilibrada, satisfaz-me. Fico satisfeito por isso, mas calma!  ------------------------------------------

------ 3ª Era fazer aqui uma correção. A linha do Vale do Vouga deve-se se calhar ao 

trabalho da Câmara, se calhar ao governo do PSD, mas no terreno, no dia-a-dia, o meu 

partido, o PCP é que na Assembleia da República e com viagens para a Sernada, para 

Aveiro, para aqui e para acolá teve uma importância constante, teve um contributo tão ou 

mais importante que qualquer um destes dois partidos. E eu tenho que registar isto aqui.” ---  

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para resposta e 

alguns esclarecimentos, intervenção que se transcreve na íntegra: ---------------------------------

------ “Sr. membro da Assembleia Hilário Santos: sobre o Parque Empresarial do Casarão, 

está uma empresa a ser construida e estou convencido que daqui por um ano teremos 
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muitas gruas no parque. Ainda este ano, estou convencido que teremos algumas, mas 

daqui por um ano teremos uma Assembleia Municipal em junho, que está marcada, e nessa 

altura poderemos contar quantas lá temos. Eu espero ter razão. Acho que esperam todos 

que eu tenha razão e portanto teremos emprego depois a seguir e podemos dizer que 

vamos para a casa das centenas, das pessoas. Eu espero que daqui a dois anos teremos 

várias centenas de pessoas a trabalhar no Casarão.  ---------------------------------------------------

------ Quanto ao comboio fico contente que esteja a ser feita a recuperação da linha porque 

a  10km/hora não íamos a lado nenhum. Podiamos correr ao lado do comboio e até dava 

jeito para fazer preparação física. Não nos servia para nada. -----------------------------------------

------ Quanto às atividades na área educativa nós temos feito e temos alargado 

sucessivamente e neste momento oferecemos aos miúdos que pretendem, dos 6 aos 14 

anos, cerca de um mês e meio de atividades. O ano passado tivemos algumas para miúdos 

mais velhos, a partir dos 14 anos e não houve adesão. Agora, a escola está a ser 

repensada. Nós temos a universidade e tive a oportunidade de falar com eles e nós 

queremos uma escola diferente. Queremos uma escola muito mais participada e deixo aqui 

o desafio para participarem nos momentos em que for discutido com a Universidade aquilo 

que queremos de projeto educativo para o concelho. Nós não queremos mudar tudo de um 

momento para o outro, mas também não queremos que fique tudo na mesma, porque se é 

para ficar na mesma deixávamos ficar tudo com o ministério. Nós queremos melhorar e 

acho que a escola pode ser diferente. ------------------------------------------------------------------------

------ Nós temos muitas capacidades dentro da escola, muitos equipamentos que podem e 

devem ser postos ao serviço da população. Eu defendo e já defendi, por exemplo, com as 

IPSS’s que tivessem as ATL pegassem nos miúdos no fim da escola e os levassem para 

outros lados, tivessem as atividades dentro da escola. Não tem de ser na mesma sala; não 

tem de ser com aquela configuração, mas  tem de ser aproveitar aquilo que temos dentro da 

escola que muitas vezes eles não têm nas IPSS´s que vão frequentar depois e por isso um 

mundo de oportunidades que se pode fazer. Eu lembro-me quando eu fui vereador, e com o 

pelouro da Educação, eu defendia que as escolas deveriam ter equipamentos desportivos e 

que deviam estar ao fim de semana, fora das horas de aulas, disponíveis para a população; 

e continuo a defender. Temos de nos organizar melhor, temos de mudar as formas, mas 

não temos de criar outros equipamentos para serem utilizados fora das horas letivas, 

quando estão outros que podem ser utilizados. Temos de potenciar aquilo que temos. É isto 

que fazem os países ricos. Os países pobres constroem infraestruturas para usar das 2 às 3 

outras das 3 às 4 e outras das 4 às 5. Portanto, nós temos que aprender com aqueles que 

já traçaram o caminho. -------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Quanto ao Dr. Alberto Marques e sobre as rotudas do Gato Preto e do McDonald’s, 

isto leva-me para outra situação. O caro não é fazer; o caro é manter. E desses 

equipamentos, foram retirados já há bastante tempo, os equipamentos que lá estavam e 

faziam aqueles jogos todos, os motores etc, isso foi tudo retirado, porque a conta no final do 

mês é que era grande. O problema desta história toda, e isto leva-me de novo à questão 

financeira, é que esses custos foram todos analizados e foram feitas opções. Eram umas 

centenas ainda. Acho que os grandes dinheiros, aquilo que vai na gestão das autarquias, 

são as pequenas faturas todas somadas. E aquilo são pequenos custos, alguns bastante 

elevados, algumas centenas de euros por mês, das bombagens dos motores que aquilo 

tinha de ter. Por exemplo, uma das primeiras medidas em frente ao Tribunal, foi reduzir 

aquilo para 2horas por dia  para manter só os mecanismos em funcionamento. A fatura cai 

todos os meses. Nós fazemos e temos um investimento, mas depois não nos lembramos 

quanto é que vai custar manter sempre; e depois é uma fatura que cai e que nos impede de 

fazer outros investimentos. Temos de analisar a sustentabilidade e o ciclo de vida dos 

projetos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre os paineis de azulejo; os paineis de azulejo temo-los nos armazéns e estamos a 

fazer com uma empresa de Águeda um roteiro para, além de colocá-los em diferentes locais 

que estão a ser estudados ainda, fazer um roteiro para que as pessoas possam ir observá-

los e possam  servir para mais alguma coisa.  Estamos a analisar isso. Como? Estamos a 

pegar, o que é um trabalho mais complexo, naqueles paineis do Arq.º Carneiro, dos 

descobrimentos, fotografá-los e fazer pequenas placas pois queremos fazer uma rota dos 

descobrimentos. Fica-nos um problema por resolver que é que gostaríamos de colocar 

aqueles paineis num local, mas aceitamos ideias pois debatemo-nos com um dilema. 

Colocá-los ao público e serem vandalizados. Por isso aceitamos ideias para resolver esta 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à estátua do Dr. Breda,  tenho ouvido as situações mais díspares.  Tem 

algumas coisas com que não concordo e acho que se estivesse mais alto, melhoraria a sua 

apresentação, mas eu gostaria de ter uma opinião consensual para mexer só uma vez e 

não mexemos para termos esta confusão que estamos a ter neste momento do “fica melhor 

aqui,  fica melhor, fica melhor acolá”. Se é para mexer e não é uma posição consensual, 

então fiquemos como ela está. Se houver uma posição que diga: fica melhor neste sítio e 

desta forma,  estou perfeitamente disponível para o fazer. ---------------------------------------------

------ Quanto ao Sr. Casimiro e ao açude na Pateira, é muito dificil fazer qualquer 

intervenção na Pateira. Muito difícil. --------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à 2ª questão do trabalhar em prol do bem comum, acho que isto compete-nos 
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a todos. E acho que, como eu costumo dizer, temos que ligar mais àquilo que nos une do 

que àquilo que nos separa. Se fizermos assim, acho que conseguimos fazer um concelho 

melhor.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Queria só fazer uma chamada de atenção ao Sr. Presidente da Câmara, quando aqui 

se falou da ocupação dos tempos livres. --------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente sabe que a Câmara Municipal apoiou o clube que eu dirijo – o Centro 

Cultural de Barrô e que, na sequência disso, nós fizemos um acordo de cedência de 

instalações, sempre que a Câmara Municipal, as coletividades locais ou outras as queiram 

utilizar. Posso-lhe dizer que, na sequência do aproveitamento das infraestruturas, acho que 

não houve uma única vez que me pareça que elas tenham sido utilizadas por nenhuma das 

escolas locais ou por qualquer outra instituição. Acho estranho! Porque temos o 

investimento que o Sr. conhece, temos a disponibilidade e de manhã, normalmente, o 

pavilhão está disponível, muitas das horas da tarde também está disponível e para mim é 

estranho que os senhores professores e agentes educativos, pelo menos daquela terra, 

nem uma única vez tenham requisitado o pavilhão e o espaço para utilizar uma 

infraestrutura que está paga, que está disponível e que pode ser de utilidade para aquilo 

que estávamos aqui a discutir, que é a ocupação dos tempos livres dos miúdos. Portanto, 

mande investigar, mande perguntar, mande questionar porque é que os senhores agentes 

educativos daquela terra não querem utilizar o equipamento que custa zero e que está à 

disposição de toda a gente.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais , usa da palavra para um breve 

comentário que se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------------------

------ “Pois aquilo que iremos fazer é sensibilizar para essa questão,  porque este acordo 

que fizemos, que foi feito na altura, a colocação da própria escola naquele local teve como 

base a utilização e rentabilização das infraestruturas. Por isso, vamos sensibilizar quem 

está naquela escola no sentido de que tem ali uma infarestrutura e tentar sensibilizar a 

população em geral para que a possa utilizar, fora das horas nobres, para atividades de 

tempos livres.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Neste ponto não foram feitas intervenções. ----------------------------------------------------------

------ 3.2 – Confirmação das deliberações tomadas na 4ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada a 5 de junho de 2015: --------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal acha por bem fazer um enquadramento 

deste assunto que se reporta às dúvidas sobre o prazo de envio das convocatórias, por se 

tratar de uma Sessão Extraordinária informando que na sequência disso e por acordo dos 

lideres de bancada em conjunto com o Sr. Presidente da Câmara, trazer para confirmação 

esses pontos a esta assembleia e antes de os mesmos serem colocados a votação para 

serem reconfirmados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ 3.2.1 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para alteração do 

Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão; ------------------------------------------ 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para alteração do Regulamento 

Municipal do Parque Empresarial do Casarão; -------------------------------------------------------------

------ 3.2.2 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal da 2ª Revisão das 

Grandes Opções do Orçamento e Plano 2015; ------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa  colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por maioria com uma abstenção, aprovou a Proposta da Câmara Municipal a 2ª Revisão 

das Grandes Opções do Orçamento e Plano 2015; ------------------------------------------------------- 

------ 3.2.3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de protocolo com a EDP 

Distribuição – Energia S.A. para abastecimento em AT do Parque Empresarial do Casarão; - 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal de protocolo com a EDP 

Distribuição – Energia S.A. para abastecimento em AT do Parque Empresarial do Casarão; -

------ 3.2.4 – Análise e Votação da proposta de reconhecimento de interesse público e da 

proposta de valor de venda de terrenos inseridos no Parque Empresarial do Casarão 

(Espaço de Atividades Económicas) – alteração da entidade titular. ---------------------------------

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse 

público e da proposta de valor de venda de terrenos inseridos no Parque Empresarial do 

Casarão (Espaço de Atividades Económicas) – alteração da entidade titular. ---------------------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 26/ junho/2015  

26

------ 3.3 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal de suspensão parcial do 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão e estabelecimento de medidas 

preventivas e Proposta de alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 

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

------ O Sr. Presidente da Assembleia  dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara  para um 

comentário prévio acerca deste ponto: -----------------------------------------------------------------------

------ “Pois era aquilo que eu referia há pouco de o investimento Sakthi ir para a parte de fora 

do parque. O parque foi constituído e à volta tem uma margem de 100m que é uma faixa de 

gestão de combustíveis. Nesta faixa de combustíveis não é possível edificar. Ora ela fica 

contígua à estrada nascente do parque, onde irá ser construído o empreendimento da 

Sakthi. Por isso, teve que ser pedida a suspensão do plano naquela zona para que a Sakthi 

possa construir lá. E, aquilo que vai ficar a funcionar são medidas preventivas que foram 

apontadas pela CCDR conforme a documentação que está anexa e agora iremos fazer um 

novo plano de pormenor que englobará esta zona da Sakthi e não só, porque a nossa 

pretensão também é estendê-la, mas basicamente o que está aqui em causa é a faixa de 

100m entre as duas rotundas, esta eficácia de suspensão do plano de pormenor que está 

aprovado para a tal zona para que o empreendimento da Sakthi se possa realizar.” ------------  

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

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

Alcôba: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “O Parque Empresarial já está já quase todo comprometido, como ainda há pouco 

falou. Neste caso, nós no CDS, gostaríamos de saber se temos ou não efetuado contactos 

com os responsáveis do Lidl, no sentido de saber se o Lidl vai avançar com a obra e 

quando a mesma estará concluída.” --------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para resposta: -----------------------------------

------ “Nós fomos contactados pelo Lidl que prolongou por mais um ano a licença que tem de 

construção da edificação no Parque Empresarial. Aquilo que nos foi comunicado é que 

estão a terminar a fase de renovação das lojas e entrarão previsivelmente até ao final deste 

ano e estará concluída e depois entrarão numa fase de expansão de novas lojas e nessa 

altura, tem todo o cabimento o início da construção do Parque. É aquilo que lhe posso dizer 

neste momento.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal de suspensão parcial do Plano 

de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão e estabelecimento de medidas preventivas 
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e Proposta de alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão. -----------

------ 3.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio 

para o pagamento do IVA da Candidatura ao PRODER – Ação 2.3.3. - Sub-ação 2.3.3.1. - 

Manutenção e Recuperação das Galerias Rípicolas: -----------------------------------------------------

------ 3.4.1. União de Freguesias de Águeda e Borralha; -------------------------------------------------

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio para o 

pagamento do IVA da Candidatura ao PRODER – Ação 2.3.3. – Sub-ação 2.3.3.1. 

Manutenção e Recuperação das Galerias Rípicolas à União de Freguesias de Águeda e 

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

------ 3.4.2. Freguesia de Valongo; ----------------------------------------------------------------------------- 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio para o 

pagamento do IVA da Candidatura ao PRODER – Ação 2.3.3. – Sub-ação 2.3.3.1. 

Manutenção e Recuperação das Galerias Rípicolas à Freguesia de Valongo. -------------------- 

------ 3.4.3. União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba; --------------------------------- 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio para o 

pagamento do IVA da Candidatura ao PRODER – Ação 2.3.3. – Sub-ação 2.3.3.1. 

Manutenção e Recuperação das Galerias Rípicolas à União de Freguesias de Préstimo e 

Macieira de Alcôba. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.4.4. União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. – 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio para o 

pagamento do IVA da Candidatura ao PRODER – Ação 2.3.3. – Sub-ação 2.3.3.1. 

Manutenção e Recuperação das Galerias Ripícolas à União de Freguesias de Belazaima do 

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. --------------------------------------------------------------------- 

------ 3.5 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de Apoio 

financeiro pela organização do evento: -----------------------------------------------------------------------

------ 3.5.1. “FermentelosFest” à Junta de Freguesia de Fermentelos; ------------------------------- 
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------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa  colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

por unanimidade  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de Apoio 

financeiro pela organização do evento “Fermentelos Fest” à Junta de Freguesia de 

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

------ 3.5.2. “Quinzena Cultural – Freguesia em Festa” à União de Freguesias de Recardães 

e Espinhel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de Apoio 

financeiro pela organização do evento “Quinzena Cultural – Freguesia em Festa” à União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel. ------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.5.3 "Estas em Barrô… Mexe-te 2015" e "Dia da Freguesia de Aguada de Baixo" à 

União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo. ------------------------------------------------------- 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de Apoio 

financeiro pela organização do evento "Estas em Barrô… Mexe-te 2015" e "Dia da 

Freguesia de Aguada de Baixo" à União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo. ---------- 

------ 3.6 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio 

para aquisição de uma viatura, à União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira 

do Vouga e Agadão; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio para 

aquisição de uma viatura, à União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do 

Vouga e Agadão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.7 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para realização de protocolo 

entre o Município de Águeda, Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira e ARCOR – “Pateira 

de Fermentelos”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para realização de protocolo 

entre o Município de Águeda, Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira e ARCOR – “Pateira 

de Fermentelos”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ 3.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na área da Educação; ------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para um pequeno esclarecimento acerca 

deste ponto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Estamos aqui hoje para trazer a matriz de competências que foi negociada e aprovada 

pelos seu diretores de agrupamentos, conselhos gerais de escola e associações de pais. 

Portanto, face à transferência de competências, na área da educação e tal como deixei aqui 

explicito, o compromisso que assumi de trazer cá esta matriz de competências, estamos 

hoje a trazer. Não posso deixar de referir o clima que encontrámos, embora as negociações 

tenham sido conduzidas pela Sr.ª Vereadora, eu fui acompanhando os trabalhos através 

dela, o clima de cooperação e de querer fazer mais e melhor pela Educação no nosso 

concelho que encontrámos. E isso só me leva a ter ainda mais força, no sentido de que 

estamos também aqui, no caminho certo. A proposta que fizemos ainda não tinha a posição 

do Ministério da Educação. Essa posição veio à posteriori a aprovação da câmara e à 

remessa na Assembleia Municipal. Nós não quisemos deixar de remeter à Assembleia 

Municipal esse conjunto de alterações que são impositivas por parte do Ministério da 

Educação e que ainda não foram aprovadas em reunião de câmara, mas o que eu pediria a 

esta assembleia, iria dizer isto de outra forma se não tivessem vindo as competências, é que 

aprovassem e nos deixassem a liberdade para acolher as alterações possíveis que viessem 

do ministério da Educação, é que fizessem isso hoje já com o conhecimento das alterações 

que nos são impostas pelo Ministério da Educação. Portanto, Sr. Presidente é o que me 

cumpre neste momento dizer.” ----------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá a palavra aos membros que se seguem e 

cujas intervenções se transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------

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

------ “Só queria dizer que este é um processo inquinado desde o início. E, curiosamente há-

de continuar inquinado por aí fora. Eu chamei a atenção para isto.” ---------------------------------- 

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

Águeda e Borralha; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Cumprimento a todos e queria agradecer ao Sr. Presidente da União de Freguesias de 

Recardães e Espinhel de forma amável e bem complexante como nos recebeu. Fomos 

muito bem tratados ao jantar. Muito obrigado! --------------------------------------------------------------

------ Municipalização da Educação. ---------------------------------------------------------------------------

------ Eu não percebi muito bem se a gente está aqui a discutir a matriz, se o contrato, se o 

contrato e a matriz, se a matriz e o contrato. Eu fiquei com a ideia de que a última vez que 
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votámos tínhamos votado o contrato; agora se votámos o contrato, não temos que votar a 

matriz. Se vamos votar a matriz, temos que votar o contrato. Contudo, eu queria dizer que 

não quero maçar as pessoas com esta já grande, vasta e profunda discussão sobre a 

municipalização da Educação que, claramente, visa caracterizar, desmaterializar e 

descaraterizar o ensino e levá-lo claramente à privatização, situação essa em que o nosso 

governo tem sido pródigo em ações, em emoções e em leis que vão fazendo e que vão 

nesse sentido. Não vê quem não quer. Quem quiser ver as campanhas constante e 

consecutivas como rankings de escolas. São as escolas privadas que estão nos primeiros 

lugares, tudo aquilo que é visível. ------------------------------------------------------------------------------

------ Como eu fui e sempre um grande defensor do Estado de Direito, e um Estado de 

Direito democrático, um Estado progressista assenta sempre em quatro pilares 

fundamentais que são: Educação, Saúde, Segurança Social e Justiça. Nós estamos a 

caminhar para um estado que é o estado da antiga senhora onde se acaba com os pilares 

basilares e aqueles que vão ao encontro das necessidades privadas das pessoas. -------------

------ Águeda embarcou, Águeda foi no caminho certo: P’ra frente Portugal! E eu quero mais 

uma vez aqui demonstrar de forma clara e inequívoca que este é o caminho da 

experimentação onde os jovens do nosso concelho e de mais doze serão as cobaias. Se 

correr bem seremos os maiores do país, mas se correr mal, são os nossos meninos que vão 

ser cobaias e isso eu não queria que acontecesse. -------------------------------------------------------

------ Portanto queria dizer aqui claramente que vou votar contra; seja a matriz, seja o 

contrato, seja o que for, votarei contra porque eu defendo a educação pública e a Educação 

que fez o país chegar aos níveis a que chegou hoje, níveis esses que são reconhecidos no 

estrangeiro e que o nosso governo, com muito carinho, amor e afeto, tem mandado emigrar 

os jovens, altamente qualificados para o estrangeiro. É o mito urbano. Esse é mais um dos 

mitos. O único mito que há neste país é dizer-se que há um Primeiro-ministro mentiroso, 

isso é que é um mito, que eu não me acredito que há um primeiro-ministro mentiroso em 

país nenhum. Relativamente ao mito, é realidade que a geração mais bem formada deste 

país, a geração com mais formação deste país está a ser mandada para o estrangeiro para 

fortalecer as empresas e para fortalecer os outros países. Porque temos um bom ensino, 

porque temos uma boa Educação, porque temos bons professores e só por isso é que o 

nosso país teve a quantidade de jovens tão bem formados recentemente. -------------------------

------ Cada um que assuma as suas responsabilidades cada um que diga o que tem a dizer. 

------ Aquilo que eu tenho a dizer é que sou totalmente contra qualquer tipo de destruição do 

sistema de ensino público que temos no país. Portanto, eu votarei contra.” ------------------------    
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------ Carla Eliana da Costa Tavares  – PS: -----------------------------------------------------------------

------ “Quando veio aqui à votação a autorização ou proposta da Câmara Municipal para a 

celebração do contrato da delegação de competências com o Ministério da Educação, eu 

votei contra, posição que mantenho porque entendo que de facto este não é o caminho, não 

concordo com o modelo, acho que este vai acabar por nos levar à privatização do ensino e 

acho que este é o inicio desse caminho, preocupa-me que assim seja, mas não posso 

também ignorar aquilo que consta desta matriz e aquilo que já está feito. Porque não 

obstante a posição, e a posição de alguns membros desta assembleia, ter sido contra, o que 

é certo é que entretanto o processo avançou e existe aqui esse documento. ---------------------

------ Aquilo que eu queria saber é: quando foram levadas a cabo estas diligências de 

negociação entre a Câmara Municipal e as entidades e como há pouco o Sr. Presidente da 

Câmara referiu, e as entidades ligadas à Educação, do concelho, quais foram as principais 

preocupações, quais foram os critérios, quais foram os princípios que tiveram como 

orientação nesta negociação; o que é que inicialmente era proposto pelo Ministério da 

Educação e o que é que o executivo da Câmara Municipal de Águeda alterou ou seja, no 

fundo em que forma é que este documento que é aqui trazido, e salvaguardando aquelas 

três alterações que foram entretanto efetuadas pelo Ministério da Educação e que penso 

que ainda consta da versão original deste documento, gostava apenas de saber como é que 

correu este processo de negociação e sobretudo qual foi a principal preocupação deste 

executivo; se houve realmente uma preocupação em tentar, no máximo possível que as 

competências se mantivessem no Ministério da Educação; quais foram as competências 

que quiseram trazer para a vossa tutela. Enfim: gostava que concretizassem como é que se 

chegou a este documento final.” -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retoma a palavra o Sr. Presidente da Câmara  para um pequeno esclarecimento 

acerca deste ponto: ------------------------------------------------------------------------------------------------

------“Sinceramente que não compreendo as preocupações da privatização do ensino. Quem 

decide a privatização do ensino, se é privatizado ou não, será sempre e em última instância, 

o Governo e a Assembleia da República. Porque, aquilo a que eu assisto, as competências 

que pertenciam à Câmara, foram transitadas para o governo, as câmaras partilharam 

responsabilidades e ficaram todas minoritárias, mas o governo está a privatizar. Eu não 

estou a ver as câmaras a poderem privatizar as competências na área da educação, nem a 

querer faze-lo. Portanto, meus senhores, essa crítica cai por terra. É uma competência do 

governo e da Assembleia da República. A Assembleia da República podiam decidir que é 

tudo do Governo a partir do próximo mês. Nós não tínhamos nada a ver com isso. Portanto 

é um falso problema colocarem isto neste fórum. ----------------------------------------------------------
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------ Depois as experimentações: ------------------------------------------------------------------------------

------ Então nós queremos que experimentem todas as áreas e só na Educação é que não 

podemos fazer coisas novas? E temos de fazer tudo da mesma forma? Será que os países 

que estão mais evoluídos nesta área não fazem projetos piloto e depois alargam-nos? 

Vocês podem perguntar porque é que nós estamos nos projetos piloto; eu já vos respondi a 

isso outras vezes. É porque achamos que temos que dar mais atenção e que nos podemos 

dar bem. Nós queremos o melhor para as crianças e para os jovens do nosso concelho. Por 

isso estamos neste projeto porque é preciso fazer muito mais na área da Educação. ----------

------ Como sabem, eu estou em Lisboa a fazer uma formação dada pelo Governo, aos 

autarcas. Na universidade, as nossas não, mas as aulas para os alunos normais são 

obrigatoriamente dadas em inglês. As aulas, agora, na universidade, são dadas em inglês. 

Há cinco anos atrás isto era permitido? Era feito? Não era! Os tempos mudaram; tiveram de 

se adequar à nova realidade. 40% dos alunos daquela universidade são estrangeiros e não 

sabem falar português nem vão saber e os portugueses têm de se preparar para a 

competição global.  Nós estamos permanentemente a mudar e a evoluir; temos que procurar 

novas soluções e a Educação é também uma área em que temos de procurar evoluir. --------

------ Sobre as preocupações e sobre as negociações que houve a respeito da matriz de 

competências: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Sr.ª Vereadora poderá falar mais em pormenor da negociação, mas desde sempre, 

nós dissemos que não íamos propor alterações em fóruns abertos, alterações à matriz. 

Porque se nós disséssemos que esta competência fica melhor com as escolas, aquilo que 

era dito logo era: que já estão a empurrar e que não querem. E nós não queríamos inquinar 

uma discussão. E nós entendemos que as escolas têm muitas competências para gerir 

pedagogicamente a sua área de ação e queremo-las responsabilizar, dar-lhe competências, 

dar-lhes meios e responsabilizá-las. Nós, a Câmara, não está interessada em ter a 

competência A para aprovar a turma A. Não nos queremos meter nisso. Não queremos! Nós 

queremos que os senhores diretores tenham a máxima responsabilidade para conduzir o 

processo. Onde é que nós queremos estar? Nós queremos estar na coordenação. Porque 

não queremos um agrupamento para cada lado. Queremos estar na definição das 

estratégias. Temos responsabilidades perante todo o concelho. E aí, queremos estar e ter 

um papel ativo. Não queremos comandar porque há outros órgãos que são chamados a 

intervir aqui. O Concelho Municipal de Educação têm poderes reforçados e nós queremos 

que atue. Portanto, é dentro desta perspetiva que nós nos colocamos. -----------------------------

------ Esta discussão foi toda inquinada com a possível passagem dos professores para os 

quadros do município. Aliás, até aprece que nós lemos o futuro e quando fomos falar com o 
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Sr. Ministro, a primeira vez, para transferir competências, dissemos que estávamos 

disponíveis a tudo, mas transferências de professores, não! Entendemos que há muita coisa 

para fazer nas escolas mas não temos nada contra os professores. Muito pelo contrário. 

Mas sabíamos que iria ser um problema, porque há sindicatos poderosos, porque estas 

coisas da mudança, quando estivemos muito tempo com a mesma formatação, não é fácil. 

Temos uma grande desconfiança no momento e portanto, não quisemos; nunca esteve na 

nossa perspetiva, isso. Agora, o que queremos e porque achamos que temos o clima 

adequado: temos as direções, temos os conselhos escolares, temos os pais e podemos 

fazer mais. Nãos não queremos ir mandar na escola. Queremos, se possível, tirar algumas 

coisas que estão nas escolas que são rotina e ocupam tempo aos senhores diretores, por 

exemplo: não tem necessidade de andar a tratar e fazer os contratos para as 

fotocopiadoras, a Câmara tem um, estende o seu e está resolvido; não tem necessidade de 

ter um contrato para os telefones, o da câmara é estendido e está resolvido. Porque estas 

coisas demoram tempo e dão chatices. Vamos deixar à escola, aquilo que é importante para 

a escola. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, o acordo que foi conseguido foi, penso eu, muito fácil porque estavam todos, 

como eu disse há pouco, à procura da melhor solução, no sentido de encontrarem aquilo 

que nos parece que irá funcionar melhor. Por isso, as nossas maiores preocupações no 

momento são de que consigamos fazer com que este projeto tenha o êxito que almejámos. 

Nós estamos convencidos disso. -------------------------------------------------------------------------------

------ É por isso que, e com a unidade que conseguimos à volta deste projeto com os 

principais intervenientes, que será muito positivo para todos. ------------------------------------------

------ Nós queremos ser um concelho atrativo e, atrativo não é só ter parques empresariais, 

não é só ter ruas limpas e jardins tratados; é ter uma boa Educação. Se possível, uma 

Educação de referência. É isso que nós queremos. E, por isso, precisamos de mobilizar 

todos, para este objetivo.” ----------------------------------------------------------------------------------------          

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

------ “Preferi falar depois, para depois não me estar a repetir na minha intervenção, mas 

esclarecendo o Sr. Paulo, a proposta diz exatamente isto: “Análise e Votação da proposta 

da Câmara Municipal para celebração de Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências na área da Educação”. Portanto vamos votar a proposta que inclui 

obviamente a matriz de competências que faz parte. Não estamos a fazer nada mais do que 

aquilo que tenha sido compromisso do Sr. Presidente, porque nessa assembleia em que 

votámos, votámos pelo menos sob condição de que o executivo traria cá uma proposta final 

depois de devidamente alterada ao nível da matriz de competências e no que fosse 
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possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Também, inclusivamente se falou no Plano Estratégico Educativo que havia de cá vir, 

que foi isso que aconteceu, sendo certo que a intervenção do colega Paulo Seara, na altura 

disse, tal como o Eng.º Abrunhosa Simões, que este assunto morre aqui hoje. Votamos hoje 

e já cá não vem mais. Foi esse o sentido da vossa intervenção e hoje o Sr. Presidente, 

muitas vezes estou contra ele, mas hoje estou ao lado dele, cumpriu a sua promessa de cá 

trazer hoje. Portanto, isto hoje é muito claro. Se isto hoje for chumbado, este processo morre 

em Águeda. É esta a interpretação que eu faço. Não faço outra interpretação daquilo que 

estamos aqui a votar. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Efetivamente, um dos assuntos, era a questão da matriz de competências. Fico 

satisfeito por se ter chegado a uma matriz de competência que pelos vistos quer todos os 

agrupamentos, quer outros órgãos que envolve a escola tenham conseguido encontrar um 

consenso. Não é pelos vistos a matriz que nós mais gostávamos, provavelmente 

gostaríamos de dar mais autonomia à escola, mas ainda agora vamos sacar-lhe duas 

competências que o Ministério da educação disse não; estas nós não entregamos e 

continuam a ser nossas, pelo que eu me apercebi nos documentos recebidos, e portanto 

penso que é um processo que se vai fazendo. -------------------------------------------------------------

------ Eu não gosto muito de me repetir e vir cá diversas vezes falar sobre o mesmo assunto, 

mas na assembleia em que decidimos isso, na assembleia de 12 de fevereiro, o colega 

Paulo fez-me o ataque falando o truque do 12, depois o truque do 24 e depois vinha o 

truque do 17 e basicamente o que me dizia era: - “Hilário, tu na assembleia de dezembro 

fizeste um conjunto de 17 perguntas e ninguém te respondeu. Quem é que te soprou aos 

ouvidos (não é o que está na ata porque a ata não existe, mas está no Agueda TV e se 

calhar poderíamos usar o Águeda TV como atas para o futuro porque está mais atual que as 

nossas atas) quem é que te soprou aos ouvidos para vires agora votar favoravelmente.” Eu 

volto a referir Sr. Paulo Seara que não foram 17 perguntas. Foram 12. Quem me soprou aos 

ouvidos foi um processo que se iniciou tarde, como eu já disse, com os pés, o governo que 

eu apoio iniciou este processo com os pés, o Sr. Presidente da câmara que eu muitas vezes 

não apoio também seguiu com os pés, mas felizmente em determinado momento retificou e 

iniciou-se um processo de discussão em que todos fomos aprendendo, todos fomos 

ouvindo, o próprio governo foi alterando a sua proposta e eu vou-lhe recordar as doze 

perguntas que eu fiz, para dizer depois quem me soprou aos ouvidos: ------------------------------

------ Havia alguma obrigatoriedade de este processo ser implementado a 1 de janeiro? - 

Estamos a falar das perguntas de dezembro, pois não havia; ele está a ser implementado 

neste momento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Os contratos que vão ser celebrados serão todos iguais?” Não. Não são. A matriz do 

concelho de Águeda é diferente de outros; ------------------------------------------------------------------

------ “A contratação da equipa docente pode ser feita pelo município?” Recorda-se na 

altura? Não, não é! Depende do Ministério; -----------------------------------------------------------------

------ “A avaliação do corpo docente é feita pelo município?” – Não. Pelo Ministério. ------------

------ Estou a responder às 12 perguntas. --------------------------------------------------------------------

------ “Das reuniões dos conselhos gerais dos vários agrupamentos, já há resultados da 

pronúncia?” – Na altura. Hoje sabemos de três agrupamentos favoráveis e um agrupamento 

contra, antes da votação, de 12 de fevereiro pela proposta que eu vejo hoje aqui, os quatro 

agrupamentos, neste momento, os quatro conselhos gerais, decidiram integrar e votar a 

favor. Pedido feito por nós ao Sr. Presidente em de fevereiro aonde dissemos: “Ainda que o 

agrupamento da Adolfo Portela esteja de fora, faça tudo para o integrar. Não o exclua. Este 

é um processo que se faz incluindo e não excluindo.” Só estou a seguir. ---------------------------

----- “Se houver um que vote contra, nós podemos seguir?” – lembra-se desta pergunta? 

Pois podíamos sim senhora! -------------------------------------------------------------------------------------

------ “O modelo vai ter Conselho Municipal de Educação ou não?” – Era um modelo; podia 

ter ou não ter. Vemos hoje no nosso contrato que vai ter um Conselho Municipal de 

Educação e vai ter uma comissão de acompanhamento sobre a qual já falarei a seguir; ------

------ “O projeto educativo está a ser feito pela Universidade de Aveiro?” – Sabemos hoje 

que está. Continuamos atrasados. É uma das minhas críticas, mas está a ser feito. ------------

------ “É fundamental ou não que o projeto educativo esteja feito para podermos avançar 

neste processo?” Na altura era uma das condições, salvo erro. Não é preciso. O Projeto 

Educativo do Municipio tem que estar até ao final do próximo ano letivo, segundo vejo no 

contrato, aprovado e depois, quer o projeto educativo, quer a carta educativa que tem que 

ser revista no próximo ano, tendo depois, penso eu, os agrupamentos três meses para 

adaptarem o seu projeto educativo, não sei se é esse o termo, ao Projeto Educativo do 

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

------ “A componente pedagógica de 25% quem é que a vai definir? Está definida? Como é 

que isso vai funcionar? O agrupamento pode vetar esta componente?” – já sabemos que 

pode. Também já toda a gente sabe que os 25% é um número atirado, mas que não tem o 

mínimo de cabimento na atual estrutura da escola que nós temos. -----------------------------------

------ “A previsão dos valores que estão em causa ao nível das receitas e das despesas” – 

hoje vamos aprová-las. Estão cá. ------------------------------------------------------------------------------

------ Depois perguntava-se: “Os agrupamentos que já tinham autonomia (na altura o 

professor Vitorino fez uma nota de que quase todos tinham autonomia) o que é que 
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perdem?” – basicamente, também já temos a resposta. Perder, não sei se perdem. O que 

acontece é que tem que se habituar a partilhar. Há uma 3ª entidade com quem eles têm que 

se habituar a partilhar e que até agora não precisavam de partilhar a não ser de livre e 

espontânea vontade e agora, por lei, passam a ter que o fazer. Isso será uma perca? Eu 

não acho que partilhar seja uma perca, mas é a minha visão. -----------------------------------------

------ Portanto, quem é que me soprou aos ouvidos? Foi todo o processo, foi toda a evolução 

do processo que eu considero que foi positiva. Houve alterações do nosso posicionamento 

municipal, posicionamento do governo que nos levaram a um processo de descentralização 

de competências. Como já disse o Sr. Presidente e muito bem, é um processo 

experimental? É! Não tenhamos dúvidas! --------------------------------------------------------------------

------ Como dizia também o Eng.º Abrunhosa Simões, na altura, estas questões têm a ver 

com a ideologia. E dizia: “o presidente da câmara, embora tenha sido eleito com os votos de 

esquerda, é um homem de direita ou com ideologia de direita”, foi assim que na altura o 

classificou e isto tem mesmo a ver com ideologia, mas não tem objetivamente a ver com 

ideologia de esquerda ou direita. Tem a ver com aquilo que nós pensamos ao nível da 

ideologia. Porquê? -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Acredito, sinceramente, que os centros de decisão estando mais próximos de nós, nos 

torna muito mais responsáveis e muito mais ágeis. Acredito na nossa capacidade de gestão 

local. Não preciso que venha gente de Lisboa ou de Coimbra, não tenho nada contar eles, 

para nos dizer a nós como é que devemos gerir a nossa escola; -------------------------------------

------ Acredito que se à escola pública forem dados os mesmos meios que hoje se dá à 

escola privada, poderemos ter uma escola pública de grande qualidade. Defendo a escola 

pública e não me acredito que nada disto tenha a ver com privatização. Aliás, quando o 

Estado passa competências do Estado para o Município, nós falamos em privatização? Será 

que estamos com medo que o município se privatize a si próprio? Há aí qualquer conflito 

com o Sr. Presidente da Câmara que conhecem bem e nos últimos tempos, sobre estas 

coisas das competências. A câmara é estado. Não é privado. As competências estão no 

município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por isso, acho que nós temos capacidade em termos locais para melhorar a nossa 

educação e as nossas competências na área educativa. Não está em causa minimamente o 

curriculum; não está em causa a base central; essa continuará sempre a ser feita pelo 

estado central. A Educação tem que ser tratada pelo estado central, mas a gestão e 

componentes de índole local podem ter a ver com a região. Por isso na altura dei um voto 

de confiança, até fui criticado por isso, dei um voto de confiança a este executivo e estou 

contente por o ter feito. --------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Continuarei a votar esta proposta, a favor mas tenho três perguntas para fazer sobre 

isto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente: estão previstos dois representantes do município na comissão de 

acompanhamento. Vai haver uma comissão de acompanhamento que, salvo erro, terá três 

elementos indicados pelo Ministério da Educação, mais um indicado por serviços centrais. 

Teremos dois elementos representantes do município e depois um elemento de todos os 

agrupamentos. Aqui, desde já, o município está em minoria em relação ao estado. Por 

aquilo que me apercebo. Pensei que cada um tinha o seu voto. Não gosto, mas entendo. ----

------ A minha questão, que faço ao Sr. Presidente é: -----------------------------------------------------

------ Estes dois representantes do Município como são que vão ser indicados? Vai ser a 

Assembleia Municipal? É o executivo? Qual é o seu projeto para indicar estes dois 

representantes? -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2ª Pergunta, o Município vai integrar cerca de 220 funcionários do pessoal não docente 

em regime de mobilidade, nos seus quadros. Julgo que à volta disto, juntando cerca de 150 

que já tínhamos, agora não tenho bem ao certo o número, teremos ao nível de pessoal não 

docente administrativo, cerca de 350/370 pessoas no município. Estamos a falar de uma 

estrutura paralela no município. --------------------------------------------------------------------------------

------ Que projeto tem para gerir isto? -------------------------------------------------------------------------

------ Vai utilizar só os meios, em termos de recursos humanos, transferidos através dos 

agrupamentos? Tem meios próprios no município? -------------------------------------------------------

------ Está a pensar recrutar gente? ----------------------------------------------------------------------------

------ Qual é o seu projeto para isto, se é que já o tem? --------------------------------------------------

------ Vejo também que na proposta há um conjunto de escolas que são transferidas para o 

município, mas há escolas que estão a precisar de obras e não serão neste momento 

transferidas presumo que, simplesmente, a Adolfo Portela. Compromete-se o Ministério da 

Economia, neste contrato, no espaço de um ano, em conjunto com a câmara, fazer obras de 

remodelação, neste caso, nesta escola concreta – a Adolfo Portela, aonde só passará para 

o município, depois das obras estarem feitas. --------------------------------------------------------------

----- Pergunto, Sr. Presidente, se nesta área já existe alguma negociação com o Ministério 

da Educação; se já existe alguma negociação nesta área; se nos pode adiantar alguma 

previsão, se é que existe. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Para acabar, Sr. Presidente, referindo-me em específico a esta área da Educação e 

seguindo a sua intervenção ao dizer que estamos no caminho certo, eu reforçaria ainda 

mais: Para a frente Presidente!” --------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Quando eu disse que o Sr. Deputado Hilário Santos apresentou 17 perguntas, 12 

objetivas, foram de facto 12 perguntas objetivas, mas nas entrelinhas fez para aí 18. A gente 

vai à Águeda TV e vemos isso. ---------------------------------------------------------------------------------

------ É óbvio, Eng.º Hilário, que nós na vida vamos evoluindo. Até pelas orientações 

partidárias. E eu quando falo em falar aos ouvidos, nós que andamos nisto há muito tempo, 

sabemos do que estamos a falar porque há claramente pressões político partidárias nesse 

sentido e isto é uma grande linha de orientação do PSD e do CDS, a questão da 

municipalização da Educação e, portanto, há orientações políticas neste sentido. ---------------

------ Aquilo que eu queria dizer é que, obviamente que quem anda na política apercebe-se. 

Agora, as pessoas que não estão na política não percebem. Quando eu disse a questão da 

privatização, não é a Câmara que vai privatizar nada. A câmara, como é óbvio, não vai 

privatizar nada. A Câmara é um instrumento que está a ser usado pelo Ministério da 

Educação, como outros instrumentos, como a lei, no caso da câmara é “criarmos” 308 

ministérios da educação. São 308 municípios, cada município anda à sua velocidade, cada 

município anda ao seu ritmo, cada município tem a sua área de intervenção de cariz 

municipal e, portanto, é espartilhar a Educação e isso é que leva exatamente à 

desagregação da Educação. Porque, Sr. Eng.º Hilário: é mesmo uma questão ideológica. 

Porque é a maneira como a gente vê a Educação, a Saúde e a Segurança Social. Eu 

entendo que a Educação, aquela que se diz obrigatória, e muito bem até ao 12º ano, essa 

deve ser igual para todos os meninos: para os de Vila Real de Trás-os- Montes, como para 

os de Vila Real lá de baixo, do Algarve e se ela for espartilhada não é igual. E o governo, 

uma das armas que utilizou, é quando num decreto-lei diz o seguinte: a partir de agora, 

mesmo nos sítios aonde a oferta pública é suficiente, também podem abrir ensino privado; 

que isto era uma coisa que existia na lei que exatamente travava o aparecimento de escolas 

privadas, ou seja: no caso de Águeda, hoje, se eu quiser abrir uma escola privada posso 

fazê-lo porque há uma lei que veio permitir isso. Isso é uma forma de espartilhar e 

descredibilizar o ensino público que, de facto, é tão bom, tão bom, também em Águeda e 

isso deve ser aqui dito e dar os parabéns aos meninos da Adolfo Portela, que parece que 

tiveram uma menção honrosa numa coisa qualquer mundial; veio no “Soberania”, na 1ª 

página. É esse o ensino que eu defendo. É esse o ensino que eu quero para o meu 

concelho e, curiosamente existe cá. Até podia não haver. ----------------------------------------------

------ A gente podia querer mais e melhor quando as coisas são fracas no nosso concelho, 

mas é que eu acho que a escola Marques de Castilho é mesmo boa, tem dado provas disso, 

não é de agora; é de sempre. É uma questão de sempre. A Escola Marques de Castilho tem 
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a ver com a história de Águeda, a sua pujança industrial, aquilo que hoje somos, devemos à 

escola pública, por acaso a escola Marques de Castilho, Sr. Presidente. ---------------------------

------ Temos a Escola Adolfo Portela, recente, uma escola nova, mas que tem já 

pergaminhos no distrito, é uma escola de qualidade nacional. Não percebo o que uma 

pessoa pode querer fazer mais e melhor. --------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente: o senhor, afinal, disse aqui uma coisa que eu já previa. O Sr. quer a 

municipalização da Educação e fazer uma coisa curiosa, porque o Sr. diz e eu reconheço-

lhe isso. É que o Sr. diz, mas poderia não dizer, que é: - eu quero a municipalização, mas eu 

não quero mandar; eu tenho é que responsabilizar os diretores dos agrupamentos das 

escolas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quer dizer: o Sr. Presidente quer a municipalização, mas a responsabilidade, diz o Sr. 

aqui, a não ser que eu tenha ouvido mal e corrija-me por favor. ---------------------------------------

------ Conforme disse e depois do que eu percebi também, e eu sempre estive ao seu lado 

Sr. Presidente, contrariamente ao que o Sr. quer passar, eu sempre estive ao seu lado aqui 

neste púlpito, ao longo dos últimos 10 anos. Sempre, incondicionalmente. E estaria também 

na educação. Não tenha dúvidas! Se o senhor me convencesse. Não o tem conseguido, 

como o tem conseguido em montes de assuntos que tem feito bem e muito bem. Veja que o 

Sr. já convenceu o Eng. Hilário, o Professor Martins, o Dr. Alberto Marques, quando eu 

estive sempre ao seu lado na questão da zona industrial, eles estiveram sempre contra, veja 

lá que até já os convenceu que afinal a Zona Industrial era uma coisa boa e que tinha futuro. 

Portanto para mim é muito mais fácil porque eu tenho estado ao seu lado, mas como o Sr. 

disse, quer a Educação para si, mas a responsabilidade não. -----------------------------------------

------ Depois, ouvi aqui o Eng. Hilário, no meio de tanta questão que colocou, que foram 

todas esclarecidas, e afinal de contas, os agrupamentos de escolas, em termos de 

responsabilidades poucas ou mais ficam. Ficam é com uma coisa e isto também é 

importante; que é um processo educativo para os diretores das escolas, que é obrigá-los a 

partilhar. Depois, mais uma vez ficou aqui demonstrado que afinal, os agrupamentos de 

escola e os diretores de escolas, com poucas ou mais nenhumas responsabilidades ficam, 

que as que tinham antes. Parece que afinal, se conseguiu educar os agrupamentos de 

escolas e obrigá-los a uma coisa que eles não tinham muito jeito, que era a partilhar. ---------

------ Se a municipalização da Educação serve para a câmara gerir fotocópias, telefones e 

outro tipo de contratos e educar os diretores dos agrupamentos de escolas, é que eu ainda 

não percebi uma coisa que aqui tenha sido dita, e isso eu ainda não percebi nem do Sr. 

Presidente da Câmara, nem do Sr. Secretário de Estado da Educação, nem do Sr. 

Secretário de Estado da Administração Local, nem dos senhores do PSD, nem do CDS, o 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 26/ junho/2015  

40

que é que os meninos, o que é que a comunidade escolar, o que é que eles vão aprender 

mais e em que é que nós podemos ser melhores. É que eu ainda não ouvi. Tirando uns 

Ipads e estas considerações, pouco ou nada foi dito. Com os Ipads e com estas 

considerações, é muito pouco para eu dizer que sim. ----------------------------------------------------

------ A espartilhação da Educação é que leva à municipalização; não é a câmara que 

privatiza.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

------ Paulo Sérgio Gomes Tomás  – PS: --------------------------------------------------------------------

------ “Serei telegráfico porque não quero revisitar toda a discussão que já foi feita, embora 

eu ache como a discussão foi mantida, pela forma como o governo foi conduzindo este 

processo, foi discussão de pequenos nadas. Nós fizemos uma discussão que era para 

autorizar que se negociasse um contrato, depois foi pedido não que o contrato fosse aqui 

votado outra vez, mas que a matriz fosse votada e a própria introdução desta reunião fala-

nos da matriz e parece que estamos a votar a matriz e daí esta minha declaração de voto, 

dizendo que eu não vou votar contra a matriz, vou votar contra este processo, votando 

contra este contrato interadministrativo, porque esta é uma forma de que a direita teve de ir 

fazendo as coisas aos bocadinhos.  E naturalmente, a privatização, e o colega Paulo Seara, 

antes de mim disse várias coisas que eu gostaria de ter dito, que fui anotando e ainda bem 

que o disse em pouco tempo, mas de facto, os modelos em que as privatizações foram 

feitas, ao longo dos anos noventa, nós sabemos bem quais foram e o caminho nunca se faz 

só de uma vez. Faz-se passo a passo. O caminho faz-se sempre passo a passo. E as 

vitórias são celebradas de uma forma muito festiva. Há certas vitórias que eu atribuo à 

direita, ao que está no governo neste momento que são feitas no silêncio e a questão que 

me fica é: qual é o passo seguinte? Qual é que ó o projeto a seguir para a escola pública? --

------ Nós neste momento estamos com um nível de financiamento do básico e do 

secundário iguais, por 150 mil euros, se a memória não me falha, aos de 1998. Foi isto que 

este governo fez. Este governo desde que começou, cortou mais de três mil milhões de 

euros, na área da Educação. São estas as gorduras que queríamos cortar. É esta a boa 

intenção deste governo, quanto à Educação que nos traz aqui.  O que o Governo quer, de 

uma forma muito sintética como já aqui disse, transferir para os autarcas, muitos deles bem 

intencionados, mas este processo não está mais forte neste momento. Aliás, foi chumbado 

muito recentemente em Castelo Branco. Aliás, ontem ou antes de ontem, o Tribunal 

Administrativo do Porto suspendeu-o em Matosinhos. Estamos a falar que Portugal tem 308 

municípios e o governo não se fez caro em aceitar municípios. O governo aceitou quem veio 

e até agora vieram 12 e neste momento estão 10. E agora eu pergunto: qual é o governo de 

boa-fé que quer experimentar para depois alargar a maior alteração na área da Educação 
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que é vital e que nos trouxe aqui. Vejam-se os índices de alfabetização, doutorados e tudo o 

mais, mas qual é o Governo que quer fazer esta mudança, desta forma, neste processo e 

que o faz quando o próprio governo já se sente em gestão. Aliás, a Ministra da Justiça já 

mete o estado a trabalhar para fazer campanha e isto tem de ser dito. Porque de facto, ser 

cidadão, ser político e ter responsabilidades também se joga aqui em Águeda. E eu sei que 

a minha Câmara Municipal que eu apoio, não apoio só de agora e apoio hoje e apoio 

amanhã, mas nesta medida não apoio mesmo, embora acredite que as suas intenções são 

as melhores, mas as do governo nós podemos rastreá-las e podemos rastreá-las no que foi 

este governo até ao momento e durante este tempo todo. ----------------------------------------------

------ E vou encurtar: tenho muito medo quando se diz, e ao longo deste processo foi-se 

dizendo generalizadamente: - Bom, isto aqui não faz sentido nenhum! -----------------------------

------ Mas depois nós já sabemos que isto não vai ser bem assim. Então se não faz sentido, 

porque é que o contrato não é bem feito? Não houve tempo, durante 4 anos de governo não 

houve tempo para fazer um contrato bem feito? Porque a verdade é o que eu sinto quando 

vejo às vezes os comentários televisivos concretamente; fala-se muito, mas a qualidade é 

muito pouca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Acho que este debate, aqui em Águeda, teve momentos muito esclarecedores, mas ao 

nível do país, não foi nada esclarecedor e algo existe que motiva os professores, 

esmagadoramente a estar contra este processo. Alguma coisa sucede. Alguma coisa 

sucede no país. E os sindicatos, bom: os sindicatos não serão todos manipulados por forças 

radicais e tudo mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu quero terminar dizendo o seguinte e afirmando muito, muito claramente porque eu 

sou genuinamente, ideologicamente e o meu partido é a favor da descentralização, votarei 

contra este processo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Nas situações anteriores em que este assunto veio à discussão da Assembleia, eu 

acabei por votar contra. Fi-lo por razões ideológicas, porque este assunto é 

verdadeiramente ideológico e ideológico no sentido de que a nossa atitude cívica deve 

seguir essencialmente valores e não interesses. E é exatamente pela articulação destes 

valores, pela forma como eu encaro o interesse coletivo, a responsabilidade de um estado 

organizado, a quem os cidadãos entregam votos para ir renovando os governantes, os 

legisladores, a quem entregam os impostos – eu pessoalmente entrego qualquer coisa entre 

os 55% e os 60% do que ganho e, portanto, estou perfeitamente à vontade para exigir 

retorno desses impostos. Esse retorno, que em 1º lugar deve estar virado para as gerações 

futuras, para as responsabilidades constitucionais de um governo e não para a especulação 
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internacional dos movimentos financeiros. -------------------------------------------------------------------

------ Mas a verdade é que eu nos últimos meses, sobre esta matéria, porque naturalmente 

ela iria voltar a esta Assembleia para poder ser concluída com qualquer um dos cenários, 

dei por mim a refletir alguma coisa sobre este assunto, e a verificar que quase como em 

tudo na vida e tal como com as moedas, há duas faces. Há prós; há contras e mesmo 

ideologicamente poderemos encontrar neste processo que ele não é absolutamente 

demoníaco, tal como não é absolutamente bom. ----------------------------------------------------------

------ Esta partilha de responsabilidades e a descentralização de competências neste 

momento poderá ter algumas nuances, alguns aspetos de utilidade, tal como por exemplo, 

recuperar todos os males que este governo fez ao ensino público, seja ao nível da 

qualidade, como por exemplo o número de alunos por sala, uma coisa tão básica, coisa tão 

simples e que o economicismo absoluto, poderá vir a ser atenuado por uma gestão 

municipal mais clarividente, com uma outra disponibilização de recursos, com uma outra 

concertação de infraestruturas e ter alguma atenuação sobre as agressões que foram feitas, 

também elas por razões ideológicas, de sinal contrário, relativamente ao ensino público e 

também na esfera social. Acredito que à semelhança do que acontece, na generalidade, de 

quase todos os outros domínios, também o meu município poderá vir a intervir de modo a 

que sejam concedidos benefícios de modo socialmente mais justo, junto dos mais 

desfavorecidos para que se nivelem as oportunidades cívicas. ----------------------------------------

------ Quem sabe se num futuro que certamente será longínquo, poderão governantes iguais 

aos de hoje, voltar daqui a 10, 18 anos, não estamos livres que isso aconteça. 

Provavelmente, a continuar na senda que temos hoje a nível local, poderá o nosso 

município ter alguma atenuação contra as agressões ao ensino público que vão no sentido 

de aculturar o povo, que vão no sentido de lhe tirar juízo crítico. --------------------------------------

------ Por tudo isto, eu, hoje, vou abster-me.” ----------------------------------------------------------------      

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

------ “Vim cá porque acabei por não ficar esclarecida. ---------------------------------------------------

------ Há pouco, perguntei ao Sr. Presidente e gostava que me fosse realmente respondido: - 

------ Neste processo de negociação quais foram os principais princípios que nortearam a 

negociação, quais foram os principais cuidados que a Câmara Municipal teve na inclusão de 

todas estas competências nesta matriz e quais foram no fundo os princípios norteadores 

para que hoje se tenha chegado a este quadro de competências e, em alguns casos, de 

partilha de competências? ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Depois, gostaria de dizer uma coisa essencial, de que me esqueci há pouco, e que 

também é importante. Porque, de facto, esta questão da Municipalização da Educação e as 
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reservas todas que causa para muitos de nós, não tem só a ver com o risco que há e que é 

evidente, da privatização. De facto, assim de repente, parece que o risco é inexistente, 

porque como é que pode haver privatização quando há atribuição de competências para 

uma câmara municipal. O problema não é esse; o problema é, e como já aqui foi em tempos 

falado, é a desfragmentação do ensino e que possibilita depois mais tarde, um processo de 

privatização porque é muito mais difícil privatizar um bolo que é grande e que é mais difícil 

de privatizar num todo do que se for fragmentado. --------------------------------------------------------

------ Depois há uma questão, que essa sim, pelo menos para mim, sempre foi essencial que 

é a questão do ensino igual para todos e este processo, da forma como foi conduzido pelo 

governo, parece-me que não garante este princípio, que é um princípio que é 

constitucionalmente consagrado em que a Educação deve ser igual para todos. Obviamente 

que eu ficarei satisfeita porque as crianças do Concelho de Águeda, estou certa que 

enquanto for este o município que estiver à frente dos destinos do meu concelho terão uma 

educação de excelência, mas não poderei deixar de ficar preocupada com aquilo que vai 

acontecer no resto do país. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Assim sendo, gostava de facto, porque é importante, que seja respondido a estas 

minhas perguntas e depois, e aproveitando também aquilo que já foi dito, o contrato já está 

celebrado, este quadro de competências é um quadro resultante de uma negociação da 

câmara; resulta da intervenção da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------

------ Era isto que eu gostava de ver esclarecido.” --------------------------------------------------------- 

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

------ “Para chegarmos a um ensino melhor para todos, temos que fazer melhor que o nosso 

governo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ora bem: esta Cãmara Municipal e este executivo propõe-se a receber competências 

para fazer mais e melhor. E, para termos um exemplo, temos que ter um projeto piloto. O 

que o executivo propõe aqui é um projeto piloto que sirva de exemplo para fazermos melhor 

a nível de outras câmaras e a nivel nacional. ---------------------------------------------------------------

------ Eu tenho confiança na capacidade de gestão deste executivo que já deu provas em 

muitas áreas: área empresarial, turismo, enfim! Está no caminho certo. ----------------------------

------ O que eu não compreendo muito bem, agora, é porque é que estando nós no caminho 

certo, vamos deixar de ir no caminho certo e que outros metam os pés no nosso caminho. 

Nós somos do PS, nós temos uma camara do PS, portanto eu mantenho a minha posição. 

Eu não entendo isto muito bem, como uma privatização, porque estando na Câmara 

Municipal, não há privatização. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, eu votarei a favor; eu ficarei no caminho certo do PS sabendo que isto não é 
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uma privatização; é uma vontade de fazer melhor. --------------------------------------------------------

------ Portanto, eu votarei a favor.” ------------------------------------------------------------------------------ 

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para resposta e esclarecimento acerca 

deste ponto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Aquilo que eu perguntava relativamente a este processo, quando é que isto começou 

a ser ideológico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há uma coisa que eu prezo que é coerência. Quem é que começou a fazer delegação 

de competências na área da Educação? Não foi um governo do PS? Não foi a Ministra 

Maria de Lurdes Rodrigues? Onde é que esteve o PS, contra essas medidas? Não 

estiveram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Era porque eram só os professores? Era porque eram só os funcionários? Mas 

começou aí. Foi aí que começou este processo. Eu não tenho culpa. -------------------------------

------ Eu não mudo conforme mudam os ventos e conforme mudam as lideranças partidárias. 

Eu tenho convicções. E sempre defendi, desde a primeira hora, não foi porque ser um 

governo do PS e “ok, tomem lá estas competências, e está tudo bem”. Não! Eu sabia qual 

era o caminho e estava com eles. ------------------------------------------------------------------------------

------ Não vejo razão nenhuma, por ter mudado a cor do governo central, eu ter mudado de 

opinião, porque eu não mudo conforme as lideranças. Eu procuro aquilo que acredito, que é 

o melhor para a nossa terra. E se era melhor com o Partido Socialista no poder, continua a 

ser o melhor com um governo do PSD e do CDS ou de outro partido qualquer. É isto que eu 

defendo. E eu procuro mais, gosto mais de delegação de competências do que de 

transferências de competências. Porque um governo do PSD delegou competências na área 

da Educação, na área dos transportes e disse que pagava a fatura, mas pagou só aquele 

montante e veio um governo do PS e não corrigiu; continuou tudo na mesma. -------------------

------ Meus senhores: nós temos que ter coerência. E não é por mudarem as lideranças 

partidárias que nós mudamos. Eu estou cansado de falsas promessas e acho que é por 

causa disso que os portugueses estão cada vez mais afastados da política. Não podemos 

andar aqui assim porque agora chegou um determinado momento e outra pessoa a pensar 

de forma diferente, todos mudamos ou vamos para outros lados. Eu mantenho a coerência 

com aquilo que pensava, independentemente das lideranças partidárias. É isto que se 

passa. Porque este movimento começou, e eu acredito nele desde a primeira hora, com um 

governo do Partido Socialista! Por acaso é do Partido Socialista, mas podia não ser. ----------

------ Também há aqui situações e afirmações que me deixam um bocadinho perplexo, que 

é: “ensino igual para todos”. Não existe! Meus senhores: isto não existe! As crianças são 

diferentes, os professores são diferentes. A única coisa que é igual, são os manuais e os 
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programas, mas as capacidades das crianças são diferentes e a forma como os professores 

falam é diferente. É tudo diferente a partir daí. -------------------------------------------------------------

------ Aquilo que eu quero, o mínimo está garantido pelo governo. Naquele contrato que 

pretendemos assinar, está garantido. Nós queremos ir dali para cima e queremos que outros 

façam a mesma coisa porque este país tem que se afirmar também nesta vertente. Temos 

todos de melhorar a nossa ação e eu confio na comunidade escolar. Eu estou a 

responsabilizar os senhores diretores porque eu acho que tem capacidade para isso, mas 

estou com eles e quero estar com eles e vou estar com eles, mas não somos só nós os 

dois. Nós temos uma comunidade escolar que está com este processo. Alguns professores 

estão contra, estão! Mas eu estou convencido que estarão com este processo no futuro, 

porque nada irá mudar para eles; eles continuam a ser funcionários do ministério. Aquilo que 

nós queremos é que este processo, o processo educativo seja melhor. ----------------------------

------ Como é que vamos fazer isso?  -------------------------------------------------------------------------

------ Temos uma universidade a trabalhar connosco e temos uma comunidade que quer 

fazer melhor, porque eu tenho muita dificuldade em aceitar, e digo isto em muitos lados que 

venha “um gajo qualquer” de Lisboa, achar que é muito inteligente e dizer-me como é que 

eu tenho de gerir e fazer as coisas aqui. ---------------------------------------------------------------------

------ Nós temos, e agora derivando um bocadinho, uma lei que diz que eu que tenho que ter 

não sei quantas chefias e um dia destes vai-me dizer quantas empregadas de limpeza devo 

ter. Então eu não sou capaz de fazer isso? É “um gajo qualquer” de Lisboa, que tem que me 

dizer isto? Estou aqui a ser um pau mandado? Não quero ser pau mandado! Eu quero que 

me dêem responsabilidades e ao fim do tempo programado seja avaliado. E se cumprir, se 

for capaz, continuo; senão mando-os embora. É isto que deve acontecer. Mas temos alguns 

senhores que acham que só eles são capazes. ------------------------------------------------------------

------ Aqui na área da educação inclusivamente, está definido que há X horas de créditos 

para a componente letiva e X horas para a gestão. Se o senhor diretor quiser tirar uma 

componente da área letiva para a gestão, não pode. Isto faz sentido? Aquela hora que é 

ocupada ali, pode ser muito mais profícua do que uma hora de ensino. O senhor que lá está 

em Lisboa é que sabe isto? Ou quem está no terreno local é que sabe como é que há-de 

gerir? Eu não quero saber quantas horas é que ele tem. Ele é que sabe. Tem de saber. 

Porque ele está interessado em apresentar resultados. Tem uma comunidade e tem 

pessoas ao lado dele que o ajudam a decidir. --------------------------------------------------------------

------ Porque é que havemos de deixar a decisão a um homem cinzentão que ninguém 

conhece?! Para não termos responsabilidades?! Para ser um processo de deixa andar?! -----

------ É tudo culpa deles, que estão lá longe?! Não! -------------------------------------------------------
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------ Vamos assumir as nossas responsabilidades! É isto que eu quero! ---------------------------

------ Isto é pensarmos de forma diferente; é sermos responsáveis por uma comunidade. -----

------ Sobre as questões que colocou a Dr.ª Carla, os princípios orientadores que nós 

tivemos, foi de dar o máximo de autonomia às escolas para dar início à realização da tarefa 

que lhe compete. E, como eu tive oportunidade de dizer, nunca abdicando da função de 

coordenação. Foram estes os princípios coordenadores e felizmente obtivemos um elevado 

consenso a respeito destas matérias. Obviamente que houve outros pormenores mas que 

penso que não têm tanto impacto como estes. -------------------------------------------------------------

------ Sobre as escolas transferidas, nós só temos um caso de uma escola que precisa de 

intervenção, que é a Adolfo Portela. Devido a fenómenos com parques escolares e outros 

quejandos, há um grande problema neste momento com a colocação de escolas, de 

recuperação de escolas e intervenções nas escolas. A União Europeia entende, não sei até 

que ponto de uma forma adequada, nós gastamos muito dinheiro em escolas e exige uma 

mapificação dos estabelecimentos de ensino. Nós estamos convencidos, que será possível 

e vamos trabalhar nesse sentido de colocar, porque não é uma escola nova que vamos 

fazer, é a reabilitação da escola, que será possível colocar a breve prazo, a recuperação da 

Escola Adolfo Portela e acabar aquilo que falta da Marques de Castilho, que é fazer um 

recinto coberto. Estamos convencidos que será possível ter com alguma brevidade estas 

duas obras contempladas, mas este é um pormenor de escolas secundárias que não estão 

na discussão neste momento, mas nós estamos a tentar colocá-lo na ordem do dia do 

protocolo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à integração dos funcionários, dos anteriores 150, não nos levantou problemas, 

porque aquilo que nós tivemos de fazer foi de processar os vencimentos mensalmente. A 

responsabilidade, a sua coordenação, tal como era anteriormente, continua a ser exercida 

pelos senhores diretores, e bem. Eles sabem que têm todo o nosso apoio nas decisões que 

tomam e por isso, serão mais 70 funcionários que eles já dirigem neste momento. Não há 

mudanças. A única mudança que há é no vencimento, nós vamos pagar para a mesma 

conta, em vez de vir do orçamento da escola, vai do orçamento da câmara. Ao mais, não há 

diferença nenhuma. Toda a gestão continua exatamente igual. ---------------------------------------

------ Quanto aos representantes do município, sobre os dois representantes não me 

debrucei sobre o assunto de quem é que serão, nem como é que será feita essa 

distribuição, mas nas votações, os votos são dois são do ministério, dois da câmara e um 

dos diretores. Embora haja mais representantes do ministério tem dois votos o ministério, 

dois votos a câmara e um voto os diretores. Dois, dois, um. Por acaso podia ter sido 

alterado e não ter visto, mas numa das reuniões que tivemos eu disse que os senhores 
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diretores são quem decide para que lado é que querem as decisões. Nós esperamos que 

seja mais com o município, mas eles é que fazem as maiorias. Portanto acho que está uma 

situação equilibrada. Não podiam ser todos os diretores, nós temos quatro, mas há 

municípios que têm uma dúzia e portanto, não havia forma de equilibrar. Portanto, penso 

que está equilibrada esta situação.” ---------------------------------------------------------------------------          

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

------ “Sr. Presidente da Assembleia: vamos tentar falar de Educação. ------------------------------

------ Nós vamos votar aqui um contrato, não matrizes. O contrato de um projeto-piloto. -------

------ Primeiro temos que saber o que é um projeto-piloto. Um projeto-piloto é um projeto 

experimental com determinado tipo de parâmetros que é aplicado a uma certa dimensão 

que acho que este projeto tem pelo número que abrangeu: escolas e população, mas que 

este projeto não tem, quando o projeto-piloto tem que ser igual na sua aplicação para se 

poderem ter os dados e serem comparáveis, para se poder ter e extrair conclusões. -----------

------ Ora o projeto-piloto de Almodôvar faz com que eles não tenham dinheiro, nesse dia 

metem uma terapeuta, apoiam com um psicólogo; no projeto-piloto de Águeda, em todas as 

escolas metem transportes e Ipads para os meninos, metem-nos a fazer o pino em ginásios 

e pavilhões e depois vão comparar o quê? ------------------------------------------------------------------

----- Sr. Presidente: no que o Sr. Presidente está a embarcar, é num projeto em que 

acredita, porque sabe que é capaz de fazer mais e melhor, mas num projeto altamente 

ideológico de partilha, de quebra do ensino público. Não é por acaso. ------------------------------

------ Ações deste governo, primeira coisa. Disciplinas de âmbito local. Havia três horas e 

chegou a haver quatro horas por semanas para disciplinas de âmbito local: Área projeto e 

formação cívica. Este governo acabou com eles. E agora vêm dizer para fazerem disciplinas 

de âmbito local?! Quem paga? O município de Águeda paga; o de Almodôvar não paga, não 

tem dinheiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Com o que acabou mais? – Com os psicólogos. Tirou os psicólogos das escolas. 

Quem paga? O de Águeda paga com o nosso dinheiro, Sr. Presidente. Com o dinheiro dos 

munícipes, de Águeda; o de Almodôvar não tem dinheiro. Igualdade, Sr. Presidente. ----------

------ Quem é que ele mete lá? Os terapeutas, Sr. Presidente, acabaram com os terapeutas. 

Igualdade Sr. Presidente! -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Acabaram com os professores de apoio; Igualdade Sr. Presidente! ----------------------------

----- Incrivelmente acabaram com os professores de apoio aos deficientes; Igualdade Sr. 

Presidente! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quando nós avançamos para um projeto, avançamos com toda a iniciativa, com a 

iniciativa, neste caso do Sr. Presidente e do seu executivo que é um executivo de iniciativas, 
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provou e tem provado todos os dias, mas também avançamos dentro de um país, dentro de 

uma ideologia, dentro de uma democracia. ------------------------------------------------------------------

------ Eu não avanço para qualquer coisa se eu sei que aquilo dá muito resultado, mas é uma 

ditadura. Não! Não vou por aí! ----------------------------------------------------------------------------------

------ Não avanço para qualquer coisa que dá resultado aqui, mas que em Anadia ficam mais 

pobres. Não! Não vou por aí! ------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu avanço com qualquer coisa, quando luto para que em Portugal exista um ensino 

público de qualidade, em que haja psicólogos nos agrupamentos. Não é só nos meus, Sr. 

Presidente, é em todos! -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quando luto para que os hospitais não fechem e abram quatro clínicas em Aveiro. O 

Hospital de Águeda foi ao ar. É por isso que nós lutamos. Há pilares, Sr. Presidente! Os 

pilares são importantes e isto é ideologia. -------------------------------------------------------------------

------ Não discuto a sua iniciativa, não discuto a sua capacidade de realização, os seus 

apoios, não discuto nada disso. Discuto ideologia. --------------------------------------------------------

------ Estamos portanto perante um projeto-piloto que não é projeto-piloto nenhum; -------------

------ Estamos perante um projeto inquinado pela vontade do governo de o fazer aprovar e aí 

o Sr. Presidente caiu porque sabe que caiu melhor, tem capacidades para isso; tem 

capacidades para isso e tem capital humano para isso e alguns diretores para isso; a 

comunidade educativa confia em si e, portanto nós acreditamos, eu apoiei, que vai 

conseguir melhorar. Mas isso não é justo, não é a qualquer preço. E não é a qualquer preço 

quando se embarca. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ E esta questão é mesmo para si. ------------------------------------------------------------------------

------ A seis meses de umas eleições, e isto tem a ver já consigo e com o próximo projeto, 

será que nas escola de Águeda vai haver militares a controlar os miúdos nos recreios, tendo 

nas suas funções evitar qualquer conflito? Está lá escrito, Sr. Presidente. -------------------------

------ O Sr. Presidente não manda nas escolas, os senhores diretores com o pouco poder 

que têm também não mandam e vamos ter militares no recreio dentro dos seus objetivos 

pedagógicos e dentro do projeto de Aveiro. -----------------------------------------------------------------

------ É aí que a câmara tem que se opor. É aí que tem que haver unidade contra isso; contra 

acabar os apoios para os deficientes. Contra isso é que o município tem que tomar 

posições. Militares nos recreios das escolas?! Eles vão impedir os miúdos de andar à 

chapada quando nós sabemos que andar à chapada pode ser positivo? Com intervenção, a 

seguir, do professor, do funcionário, que muitas vezes não são formados. É aí que se 

cresce, Sr. Presidente. Isto é para quem sabe de educação. E o nosso processo inquinado 

está nisto. É que nós participámos num processo pouco discutido, parte por pessoas que 
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não sabem de Educação, mas têm a sua capacidade de decisão e é aí que reconheço a sua 

capacidade de decisão e de agregar vontades e particularidades e é bom que o faça e eu 

acredito que o município com este contrato vai fazer melhor à nossa custa. Porque, no 

contrato, não alterou uma coisa que foi para discussão. E não alterou uma coisa que se 

chamava partilha com a alteração eventual das responsabilidades financeiras. Isso está 

fora. Foi negado pelo ministério, essa parte. Qualquer intervenção nesse âmbito. ---------------

------ Porque o Ministério quer apostar tanto na educação que disse que durante os próximos 

4 anos não há mais dinheiro. É tudo igual. Imobilismo total. Não há evolução na sociedade, 

não há nada. Mas, até arriscando um bocadinho e o senhor consiga ser um bom gestor, que 

é, diz: - Bem. Se houver lucros 50% são meus. Vergonha Sr. Presidente! Eu nunca assinava 

um contrato destes. Isto é uma vergonha para um executivo que é autónomo que tem uma 

boa gestão e que exige que seja bem gerido o dinheiro de todos. É uma vergonha para o 

executivo! Neste aspeto, não estão a gozar consigo. É connosco. Com esta dos militares 

estão a gozar connosco. Depois de terem escavacado todo o ensino público, passa-lhe as 

despesas para si. Estão a gozar connosco, com o nosso dinheiro e com o ensino das 

nossas crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas vamos mais, Sr. Presidente: no contrato da privatização, o caso da Suécia, foram 4 

anos tudo privatizado. E, ao cabo de 10, seis anos de experiencia, o governo acabou com 

tudo que aquilo estourou tudo por todos os lados. ---------------------------------------------------------

------ Sabe que este governo avançou há pouco tempo com escolas para professores? Se 

houver três professores desempregados, podem formar uma escola e eles dão-lhe o 

financiamento, com um projeto educativo desde que se cumpra o que este mesmo contrato 

diz. Eu até posso pagar 505 euros aos funcionários. Há tantos desempregados que eu faço 

uma escola minha e ganho dinheiro. --------------------------------------------------------------------------

------ Sabe que foi este governo que acabou com a lei que não permitia ensinos privados 

onde existia oferta pública? Então o senhor está a pagar duas vezes, Sr. Presidente? Não 

estou a questionar diretamente o Sr. Presidente; estou a questionar em termos políticos. -----

------ Então eu estou a pagar o ensino público e ainda estou a pagar uma escola privada 

com as escolas do ensino público vazias?! Então eu tenho escolas vazias e vou pagar 

ensino privado? E é este o governo que vem propor qualquer coisa desonesta como esta? 

Isto é uma proposta desonesta. Acreditando na capacidade de os presidentes de câmara 

desenvolverem e muito querer das suas populações. A proposta é desonesta porque sabe 

que os nossos presidentes de câmara são bons, que apostam, que desenvolvem e que tudo 

fazem pelas suas populações. É desonesta em todos princípios. Não o deixaram alterar uma 

única vírgula do contrato. Sabe que os resultados de Águeda estão todos acima da média 
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nacional? Está aqui no relatório. Os resultados de Águeda são melhores do que os da média 

nacional, em todos os níveis de ensino. Por acaso, o único sitio onde a câmara tem 

intervenção é no 1º Ciclo, os resultados baixaram. Com intervenção e todos os apoios da 

Câmara, os resultados baixaram mas isso não é culpa do Sr. Presidente, mas é como disse 

e bem: os alunos são diferentes; os alunos não se medem como peças, como tijolos. E 

neste aqui mede-se por exames. Pode o Sr. Presidente fazer 500 atividades sobre isto ou 

sobre aquilo, desenvolver a parte física, da parte psicológica ou dar-lhes apoios se eles não 

tiverem matemática e português, o Sr. Presidente chumba no projeto. Isto é uma vergonha! -

------ Esta proposta é totalmente desonesta. É só uma proposta porque vinha do Sr. Ministro 

Paulo Portas, tinha que a fazer. Lançou-a, tinha que a fazer, o Sr. Ministro a seguir veio e 

pô-la em prática e o Sr. Ministro da Educação até ao fim do ano, nem que seja a 1 de 

setembro. Mas a um de setembro não pode ser porque eles ainda fizeram mais. Agora as 

aulas já só começam até 15, para 21 para que se houver bronca com as colocações de 

professores, não afete muito as legislativas. Mas não é preciso esperar pelo 21. Já houve 

bronca, ainda hoje veio nos jornais, já houve bronca já nestas colocações: 1600 casos 

nestas colocações. Portanto, para evitar essa bronca, as aulas até podem começar a 21 que 

não se falta muito a falta de professores que vai haver a 1 e a 5 de outubro, vai haver, mas 

poucas. Se fosse uma semana mais cedo haveria muito mais. Haverá miúdos sem aulas 

durante 15 dias ou 3 semanas até às eleições. Assim vai ser apenas uma semana. ------------

------ Isto tudo tem um sentido. É o faça-se, alguém faça, alguém empreenda, que nós 

fizemos. Nisto não há princípios. É aqui que nós erramos, não é nas suas capacidades, boa 

vontade não é na partilha. Que esta questão da partilha e das autonomias tem a sua piada. 

A partilha de autonomias os nossos agrupamentos até fazem porque são 4, mas naqueles 

onde há 12, 14 não fazem. E criando órgãos onde os obriguem a partilhar e haja 

orientações, isso é positivo. Há aqui pontos positivos. Agora, o princípio ideológico que está 

por de trás disto, nós estamos a embarcar nele, com o nosso executivo, que eu muito prezo, 

com a nossa comunidade educativa, com os nossos alunos. Para pior, não! Não acredito 

que os nossos alunos vão ficar pior. Quem vai ficar pior é Portugal. Quem vai ficar pior é o 

ensino em Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Só para acabar, das escolas e professores já falei. Da seguridade e das 

videovigilâncias e dos militares, não sei se vamos também por algemas e cercas elétricas e 

essas coisas todas, já falta pouco. Só para acabar mais essa ideia e lembrarem-se que para 

além das escolas profissionais de professores, privadas, este ano já saiu o novo apoio. São 

apoiadas mais turmas do privado, reduziram em 525€ a verba, mas apoiam as escolas 

todas que aparecerem. Isto é vergonha, Sr. Presidente! Isto é privatização do ensino, isto é 
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uma vergonha para um país, um país pobre, de diferenças. O país da Europa com mais 

diferenças entre pobres e ricos, onde há 3 milhões de pobres ou pessoas em risco de 

pobreza. É por tudo isto: contratação de professores (tinha-me esquecido desta) AECs, mais 

contratação de professores. Os professores são contratados para áreas específicas e 

depois vai haver bronca, vai! Como agora aconteceu em Matosinhos, foi uma das coisas 

que eles puseram. Então os professores são convidados diretamente pelo seu diretor da 

escola? Cunhismo. Chama-se cunhismo. No privado existe. Aí o cunhismo é duas vezes. Eu 

escolho e depois ainda lhe pago menos senão ele vai para a rua. Temos um belo exemplo 

no nosso concelho. Uma escola que já devia estar fechada. Não é fechada por não ter 

qualidade; não é fechada por não ter um bom ensino, não é fechada por isso. É fechada 

pelos financiamentos e que sobrevivessem como quisessem. Porque nós temos lugares 

para os miúdos, todos, do Instituto Duarte Lemos. E estamos a pagar ao Instituto Duarte 

Lemos, à Fernando Caldeira, à Adolfo portela e à Marques de Castilho para os mesmos 

alunos. São os alunos mais caros do concelho. Estamos a pagá-los duas e três vezes. Um 

aluno na Fernando Caldeira custa 10, mais 10 lá em cima, para o mesmo aluno estamos a 

pagar 20. Temos lugar num e noutro. -------------------------------------------------------------------------

------ É isto tudo que me leva a ser contra. Não. Que acredito que o Sr. Presidente e o 

executivo farão melhor, é fácil. Faz melhor com dinheiro, faz melhor com iniciativas e com 

conhecimento. Contradição total. Em todos os pontos do protocolo, seis pontos do protocolo, 

fala que isto é subvertido a um plano estratégico que por acaso só é feito daqui a um ano. 

Eles até assinam qualquer coisa.” ----------------------------------------------------------------------------- 

------ 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, 

aprovou por maioria, com 18 votos a favor, 6 votos contra e 5 abstenções, a Proposta da 

Câmara Municipal para celebração de Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências na área da Educação. ------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.9 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de Regulamento do Prémio 

Águeda 21; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Ana Patricia Vinhal de Matos Sanches  – CDS: ---------------------------------------------------

------ “Queria salientar aqui duas ou três coisas e dar uma sugestão. Não sei se é possível, 

mas penso que sim, no artigo 3º, nº1, substituir os pontos por alíneas e acho que as 

categorias não estão bem esclarecedoras, relativamente ao facto de ser família ou 

organização. Sendo certo que também deveria definir o que é que é um grupo de 

moradores, ou melhor: não o que é o grupo mas o que consideramos grupo: se são 2,3,4 o 
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mínimo ou o máximo. E ainda, na questão do condomínio. É preciso ter em conta que há 

prédios se é que assim podemos dizer, que são administrados por empresas de 

administração de condomínios. Outros há que são os moradores que fazem a própria 

gestão. Portanto é preciso perceber, no caso de existir uma empresa de administração de 

condomínios, se é a empresa que faz essa candidatura, ou se são os moradores do prédio. -

------ Ainda na parte onde diz os cidadãos em nome individual falamos em cidadão no 

sentido do ser um cidadão sozinho ou dois cidadãos em nome individual; -------------------------

------ Nas famílias, exatamente a mesma coisa. Se é uma família: pai, mãe e filhos ou se são 

duas famílias.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento o Sr. Presidente da Câmara  interrompe para dizer o seguinte: ----------

------ “Verifico que o documento sofreu algumas alterações e correções na reunião de 

câmara que não foram vertidas para aqui. Portanto eu peço para retirar este ponto.” -----------

------ Retoma a palavra a Sra. Deputada Ana Patricia Sanches: ------------------------------------

------ “Se me permitem, eu ia sugerir o seguinte: geralmente enviam-nos os excertos das 

atas das reuniões. Não é possível enviarem a ata inteira de cada uma das reuniões por cada 

deliberação? Porque tem acontecido já por várias vezes haver erros quanto às votações 

relativamente à proposta original e às suas alterações. Seria mais fácil assim”” ------------------

------ Posto isto, e a pedido do Sr. Presidente da Câmara,  o Sr. Presidente da Assembleia  

retira este ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para cedência das 

instalações da Escola Básica de Aguada de Cima à Freguesia de Aguada de Cima; ----------- 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para cedência de instalações 

da Escola Básica de Aguada de Cima à Freguesia de Aguada de Cima. ---------------------------

------ 3.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal da 7ª Alteração ao Código 

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

------ Neste ponto foram feitas as intervenções que se transcrevem na íntegra: -------------------

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

------ “Relativamente a este ponto, gostaria de propor, nos termos do nº1 do artigo 15º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, propor a seguinte alteração, a esta mesma proposta de 

revisão, ao código regulamentar do município de Águeda. ----------------------------------------------

- Na alínea a) que o valor máximo da comparticipação a que alude o texto nº1 do artigo 6º, 

passe da parte F4 a ser de 3.600 euros, mantendo-se toda a restante redação, pelo que o 

texto desse artigo, passará a ser o seguinte: ------------------------------------------------------- artigo 
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6º/F4:Financiamento. O financiamento da execução da iniciativa de carater pontual pode ser 

até 30% do valor do orçamento, sendo o valor máximo da comparticipação de 3.600 euros. -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2 – O financiamento pode ser mais elevado nos casos de atividades de especial 

relevância e caso haja disponibilidade orçamental para o efeito. --------------------------------------

------ b) Que o penúltimo parágrafo do preambulo que se refere ao montante máximo dessa 

comparticipação seja reformado em conformidade com a alteração aqui proposta passando 

a ter a seguinte redação: considerando a existência de 11 freguesias no município de 

Águeda e prevendo-se um limite financeiro de 3.600 euros por freguesia, estima-se um 

gasto anual máximo de 39.600 euros. Isto tudo porquê? Antes de haver a agregação de 

freguesias, quando havia alguma atividade, alguma festa, nas nossas freguesias, nós 

tínhamos o limite até 30%, onde recebíamos de um teto de dois mil euros. ------------------------

------ Ou seja, com a agregação de freguesias, neste caso, na minha freguesia que agora 

são duas, Préstimo recebia dois mil euros e Macieira de Alcôba recebia dois mil euros. 

Neste momento, só recebo dois mil euros. ------------------------------------------------------------------

------ Portanto, o que eu quero propor é o seguinte: é mantermos o valor que era distribuído 

antes, que agora, em vez de ser distribuído pelas vinte será pelas onze freguesias.” ----------- 

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

------ “Com base nestes números acabados de apresentar, verifica-se que temos apoiado 

insuficientemente estas organizações e eu penso que é sempre possível apoiá-los de outra 

maneira; e já que estamos a apresentar esta proposta, mais à frente fazíamos uma 

retificação.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Alcôba: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Antes de passarmos à votação, eu quero esclarecer a todos que por cada evento que 

nós organizamos nas juntas de freguesia, quando a Câmara põe um nós temos que por 

sempre mais do que dois. Portanto, quando antes era 2 mil X 20 freguesias dava 40 mil 

euros; 40 mil euros a dividir por onze dava 3.636 euros; 2 mil euros X 11 freguesias, 

estávamos a pagar 22 mil euros quando antes o bolo era de 40 mil euros. Portanto, mesmo 

assim, a câmara ainda sai a ganhar em 400 euros, com esta proposta.” ---------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Assembleia  coloca a proposta do Sr. Presidente da União das 

Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba para votação e aprovação, sendo a mesma 

aprovada por unanimidade . ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente, e não havendo inscrições para falar sobre este ponto, o Senhor 

Presidente da Mesa  colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 
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unanimidade  aprovou a Proposta da Câmara Municipal da 7ª Alteração ao Código 

Regulamentar do Município de Águeda. ---------------------------------------------------------------------- 

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

deliberação da Assembleia Municipal para conclusão de procedimento concursal; -------------- 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para renovação da deliberação 

da Assembleia Municipal para conclusão de procedimento concursal. ------------------------------ 

------ 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  aprovou a Proposta da Câmara para Autorização prévia, de acordo com o 

artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de Compromissos Plurianuais. --------

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

------ Neste ponto foi feita a seguinte intervenção: ---------------------------------------------------------

------ Manuel Campos : --------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Falou-se aqui, há pouco, um pouco atabalhoadamente do Parque da Pateira. É que 

sobre isso ninguém me dá lições sobre o parque da Pateira e a Pateira em geral. --------------

------ O projeto que tem estado a ser implementado, construído, tal como o Sr. Presidente da 

Câmara e os senhores vereadores sabem, foi tratado entre 4 e 5 anos e conseguiram-se na 

altura corrigir algumas intenções do Polis Litoral Centro; algumas asneiras que eles queriam 

fazer. Outros mais se poderiam ter conseguido. Mas ultrapassando a impossibilidade e a 

capacidade da junta de freguesia compreender este luxo herdado, que não foi o único, 

queria muito simplesmente lamentar que a câmara Municipal não tenha controlado melhor 

isso, não só com a demolição prematura daquela construção que lá estava que já se sabe 

que tinha que ser demolida, mas que não tinha que ser já. Não era nenhuma sangria 

desatada. Para além disso, entre outros aspetos, o parque da Pateira fica com menor 

capacidade de acolhimento; menor, mas bastante menor. Por exemplo: mesas. Tem menos 

mesas do que as que tinha lá antes e de pior qualidade. As que lá estavam eram bem 

melhores. Para além disso havia outra questão. É que as que as anteriores estavam 

protegidas com sistema anti-roubo. Estas não estão. Foram instaladas em locais 

inadequados e francamente, lamento muito. Tenho lá ido poucas vezes para não me 

incomodar, porque aquilo tem lá demasiadas asneiras.” ------------------------------------------------- 
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------ E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal após leitura e 

aprovação da minuta da ata, pelas zero horas e cinquenta e sete minutos do dia 27 de junho 

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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