
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 26/fevereiro/2016  

1

 

 ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

horas, teve lugar a 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, na Escola 

Básica de Macinhata do Vouga, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------

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

------ 1.1 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 17 de abril de 2015; ---------------------------------

------ 1.2 – Ata da 3ª Sessão Extraordinária, de 25 de abril de 2015; ---------------------------------

------ 1.3 – Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 30 de abril de 2015; ---------------------------------------

------ 1.4 – Ata da 4ª Sessão Extraordinária, de 5 de junho de 2015; ---------------------------------

------ 1.5 – Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 4 de setembro de 2015. ----------------------------------

------ 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 e 

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 – Tomada de conhecimento de Atribuição de Estatuto PIN 226 ao Projeto Júpiter da 

Sakthi Portugal SP21, S.A.; --------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Tomada de conhecimento do Contrato de Comodato a celebrar com a 

Universidade de Aveiro – Residências Universitárias da Escola Superior de Tecnologia e 

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

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

representantes no Conselho Municipal de Educação; ----------------------------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de subsídio à 

Associação Humanitária Castanheirense, Associação de Proteção Civil de Belazaima do 

Chão, Associação da Barrosa em Defesa da Floresta e à Junta de Freguesia de Valongo do 

Vouga; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

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

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Préstimo e Macieira de Alcôba; ----------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; --------------------------------------------------
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------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Fermentelos; ----------------------------------------------------------

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

Financeiro à União de Freguesias de Águeda e Borralha; -----------------------------------------------

------ 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Aguada de Cima;  ---------------------------------------------------

------ 3.12 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a realização de 

Contratos Interadministrativos para o ano de 2016; -------------------------------------------------------

------ 3.13 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoios 

às Juntas/Uniões de Freguesia no âmbito do processo da Modernização Administrativa; -----

------ 3.14 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do preço de 

venda de lotes no parque Empresarial do Casarão de Águeda, durante o ano 2016; -----------

------ 3.15 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da 3ª Correção Material à 

1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda; --------------------------------------------------------

------ 3.16 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de renovação da 

deliberação da Assembleia Municipal de Águeda, para conclusão de procedimento 

concursal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.17 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de abertura de 

procedimento concursal de recrutamento para ocupação de 1 (um) posto de trabalho 

previsto e não ocupado do Mapa de Pessoal para 2016; ------------------------------------------------

------ 3.18 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da 1ª Revisão Orçamental 

das Grandes Opções do Orçamento e Plano 2016; -------------------------------------------------------

------ 3.19 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da 1ª alteração ao 

Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda (OP-Águeda); ---------------------------------

------ 3.20 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de retificação da repartição 

plurianual de despesas referente ao contrato para Prestação de Serviços de Transportes 

Ocasionais de Passageiros; -------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.21 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

Assunção para: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.21.1. Abertura de procedimento concursal da empreitada “Instalação de Rede 

primária e Construção de Rede Viária Florestal de acesso a Pontos de Água de 1ª ordem”; --

------ 3.21.2. Celebração de contrato para Fornecimento contínuo de Betão Betuminoso a 

Frio, em toneladas, Granulometria de 5/12mm, com inertes graníticos à taxa de 12VM3 de 

emulsão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 3.21.3. Aquisição de serviços de armazenamento e processamento de dados em 

nuvem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Participaram nesta sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: --------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS; ---------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Compareceram igualmente à Sessão Extraordinária, os  seguintes Presidentes de 

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

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

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

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

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

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

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

Castanheira e Agadão; --------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PJF de Fermentelos; ---------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------- Deputada Marlene Sofia Oliveira, substituída pelo Brito Salvador que também 

comunicou a impossibilidade de estar presente e que seria substituído, por sua vez, por 

Maria de Fátima Sampaio e Silva; -----------------------------------------------------------------------------

------- Deputado Tiago Lavoura, substituído por João Carlos Coelho; --------------------------------

------- PJF de Valongo do Vouga que justificou a sua ausência e é substituído pelo tesoureiro 

da junta, Sr. Henrique Vidal Martins; --------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Ofício remetido pela Junta de Freguesia de Aguada de Cima , sobre Declaração de 

Compromissos Plurianuais e dos Pagamentos e dos Recebimentos em atraso, a 31 de 

dezembro de 2015; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ofício remetido pela Associação Nacional de Municípios do Carvoeiro , sobre as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 da Associação Nacional de Municípios 

do Carvoeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ofício remetido pela Câmara Municipal, sobre carta aberta pelo Reconhecimento de 
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Excelência às Empresas Aguedenses, distinguidas com o Prémio PME2015: --------------------

------ Alital – Cadeiras de Escritório, S.A.; --------------------------------------------------------------------

------ Amperluz - Comércio de Material Eléctrico e Instalações, Lda.; ---------------------------------

------ Ciclo Fapril - Indústrias Metalúrgicas S.A.; ------------------------------------------------------------

------ Cross-Pro - Componentes para Motociclos,Lda.; ---------------------------------------------------

------ Disdis - Materiais de Construção, Lda.; ----------------------------------------------------------------

------ Dislamp - Artigos de Iluminação, Lda.; -----------------------------------------------------------------

------ Epalfer - Serralharia de Moldes, Cunhos e Cortantes, Lda.; -------------------------------------

------ Famartil - Fábrica Metalúrgica, S.A.; Ferrão & Guerra, Lda.; -------------------------------------

------ Ferreira & C.ª, Lda.; -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Fimel - Indústria de Metalurgia e Electricidade, S. ª; -----------------------------------------------

------ Globaltronic - Electrónica e Telecomunicações, S.A.; ----------------------------------------------

------ Gráfica Ideal de Águeda – Indústrias Gráficas, S.A.; -----------------------------------------------

------ Lifial - Indústria Metalúrgica de Águeda, Lda.; -------------------------------------------------------

------ Lightenjin - Sistemas de Iluminação, Lda.; ------------------------------------------------------------

------ Litan - Estantes Metálicas, Lda.; -------------------------------------------------------------------------

------ M. Duarte & Filhos, Lda.; ----------------------------------------------------------------------------------

------ Metalfer - Metalúrgica de Fermentelos, S.A.; ---------------------------------------------------------

------ Miranda & Irmão, Lda.; -------------------------------------------------------------------------------------

------ Mundiag - Comércio Geral Importação e Exportação, Lda.; --------------------------------------

------ Oligalvânica - Óleos e Galvânica, Lda.; ----------------------------------------------------------------

------ Perfichapa - Comércio de Produtos; Siderúrgicos, Lda.; ------------------------------------------

------- Perfilkit, Lda.; ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Prestimac - Moldes Cunhos e Cortantes, Lda.; R. A. I. O. - Móveis Metálicos, Lda.; -----

------- Serbica - Exploração e Máquinas de Distribuição Automática, Lda.; --------------------------

------- Tormel - Tornearia Mecânica, Lda.; -------------------------------------------------------------------- 

------ Ofício remetido pela Câmara Municipal, sobre ofício enviado ao Conselho de 

Gerência, Revigrés – Indústria de Revestimentos de Grés, S.A., remetendo felicitações pela 

atribuição do Prémio iF Design Award 2016. ----------------------------------------------------------------

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

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

------ 1.1 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 17 de abril de 2015; ---------------------------------

------ 1.2 – Ata da 3ª Sessão Extraordinária, de 25 de abril de 2015; ---------------------------------

------ 1.3 – Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 30 de abril de 2015; ---------------------------------------

------ 1.4 – Ata da 4ª Sessão Extraordinária, de 5 de junho de 2015; ---------------------------------
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------ 1.5 – Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 4 de setembro de 2015. ----------------------------------

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

seja retirada a ata da 2ª sessão ordinária, de 30 de abril de 2015, uma vez que ainda não se 

encontra em condições de ser aprovada. --------------------------------------------------------------------

------ Colocadas a votação as restantes atas foram aprovadas por unanimidade. -----------------

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

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

-------- Nelson Leal , munícipe de Macinhata do Vouga: -----------------------------------------------

-------- “Agradeço a todos por nos terem visitado na nossa freguesia e louvo esta iniciativa, 

como munícipe, porque penso que é uma forma de aprofundar a democracia, é uma forma 

de nos aproximarmos das realidades municipais e de a Assembleia Municipal e os seus 

representantes se poderem de facto aperceber de forma mais concreta da realidade das 

freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tinha aqui uma pequena intervenção que iniciaria de imediato. --------------------------------

------ Esta freguesia já foi uma referência no passado no nosso concelho. Progressiva e 

pujante, era uma freguesia com uma indústria de referência, dinâmica, com um importante 

volume de exportações e que empregava centenas de trabalhadores. ------------------------------

------ Fruto deste novos tempos e más políticas autárquicas, nas diversas gestões 

camarárias, mais preocupadas com a sua perpetuação no poder, do que com o 

desenvolvimento das freguesias rurais e serranas, e assumindo os senhores presidentes 

mais o papel de presidentes da junta de freguesia de Águeda do que da Câmara, esta 

freguesia tem vindo a empobrecer e a envelhecer e aos poucos desaparecer. Hoje é uma 

freguesia rural, com pouco mais do que uma centena de operários fabris e com desemprego 

elevado. De parente rica, passou a enteada desprezada. Comungo das mesmas 

preocupações do Sr. Presidente com as assimetrias crescentes de desenvolvimento do 

nosso concelho e da mesma vontade de procurar soluções por um caminho de maior 

coesão territorial e social. Macinhata do Vouga tem uma história rica e merece um futuro 

menos pobre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E é por isso, Sr. Presidente que lhe quero referir um projeto que tem anos, e que 

poderia inverter esta tendência. O pólo industrial, concebido para ser implantado, na zona 

adjacente do campo da atlética. Um projeto que retiraria sinergias da sua proximidade com a 

zona industrial de Albergaria, que dinamizaria a atividade económica da freguesia e do 

concelho e que, a ser aplicado, acrescentaria uma ligação rodoviária direta ao nó do 

Carvoeiro, evitando assim os constrangimentos viários que existem atualmente, na 

circulação rodoviária, pelo seu termo. -------------------------------------------------------------------------
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------ Que é feito desse projeto, Sr. Presidente?  -----------------------------------------------------------

------ Para quando sairá ele da gaveta, para ver a luz do dia? ------------------------------------------

------ Que planos tem a sua vereação para inverter esta caminhada económica e social, para 

a desertificação e para o esquecimento?” -------------------------------------------------------------------

------ Ana Bastos, munícipe de Macinhata do Vouga : -------------------------------------------------

------ “Venho falar sobre uma medida adoptada pela câmara, relativa ao critério adotado para 

isentar do pagamento de refeições escolares os alunos considerados deslocados. -------------

------ Apesar de ser uma prerrogativa da autarquia e como tal se encontrar totalmente 

enquadrada legalmente, esta não é justa nem equitativa. Não estamos a falar da legalidade 

desta medida, mas sim do impacto desta, na realidade que se verifica. -----------------------------

------ A escola básica da Trofa recebeu os alunos da escola da escola da Mourisca, da 

escola de Segadães e da escola de Pedaçães. Estas escolas estão a uma distância, mais 

ou menos, da escola da Trofa, de cerca de 1,5Km, sendo a de Pedaçães um bocadinho 

mais afastada, em que diz que tem bons acessos. --------------------------------------------------------

------ O que é que se passa? -------------------------------------------------------------------------------------

------ Estes alunos, nessas escolas beneficiavam de um serviço que pagavam, que eram as 

refeições, e quando passam a deslocar-se para escola da Trofa, beneficiam do mesmo 

serviço, mas não pagam essas refeições porque são considerados deslocados. -----------------

------ O que é que acontece na prática? ----------------------------------------------------------------------

------ Na prática, é que alunos que vivem na Trofa, que são considerados deslocados e que 

portanto, não pagam porque estavam matriculados na Mourisca ou em Segadães e temos 

alunos que vivem em Segadães, Pedaçães e Mourisca, mas como os seus filhos estavam 

na escola de Trofa, pagam as refeições. ---------------------------------------------------------------------

------ Ou seja: há vários casos de alunos que vivem na Mourisca, mas ao inscreverem os 

seus filhos foi-lhes informado que no agrupamento não havia vagas e que por isso teriam 

que ser inscritos noutra escola, que estavam na Trofa. Neste caso foram inscritos na Trofa. 

Vagas essas, preenchidas por outros alunos que nem sequer vivem na Mourisca, mas isso é 

uma questão à parte. Por exemplo: Temos pessoas que são vizinhos na Mourisca e uns são 

deslocados e outros não são. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, se considerarmos ainda a parte do rendimento, chegámos ao cúmulo de 

pessoas que têm mais rendimento são aquelas que não estão a pagar. Portanto, é este 

assunto que vinha levantar e gostava de saber. No meu ponto de vista e todos nós, 

achamos isto muito injusto e queríamos saber se vão tomar algumas medidas. Ou seja: 

apenas é uma minoria que está a pagar. Ainda mais agravante, que esta minoria durante 

dois anos teve que se deslocar para um outro edifício em que o refeitório era uma garagem, 
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em que não tinha janelas, o teto era baixíssimo, havendo ali um efeito claustrofóbico nas 

crianças e nunca houve uma entidade que se preocupasse com esse assunto. E nós 

continuámos sempre a pagar, nunca reclamámos mas também agora nos achamos 

injustiçados. Sendo uma minoria, somos da Trofa, somos os únicos que estamos a pagar e 

estamos a falar de 1Km de distância, não estamos a falar de pessoas que vivam na Serra 

ou noutros sítios.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Braga, residente do lugar de Soutelo , da freguesia de Macinhata: ---------------

------ “De acordo com o que vi na ordem de trabalhos desta Assembleia, hoje, um dos pontos 

é relativo à alteração do PDM, não sei se do PDM geral do concelho se em algum caso 

específico, mas queria aqui colocar a questão que já há mais de dois anos que eu dei 

entrada na câmara de um projeto de remodelação da minha habitação. Esse projeto ainda 

está aqui empancado por questões de PDM. Os membros do executivo que têm acesso ao 

processo sabem o que é que se passa e esta sempre foi uma questão, na minha opinião 

perfeitamente ultrapassável se houver vontade porque o PDM foi mal feito, que as áreas de 

REN foram simplesmente desenhadas por cima de construções licenciadas. Há dois anos já 

tinha a casa degradada, dois anos depois, com dois invernos pesados mais degradada está. 

Estou a falar no meu caso pessoal, mas também, isto envolve um caso geral porque o lugar 

de Soutelo não tem terrenos para construção. É um lugar que está estrangulado 

completamente. E quem fala em Soutelo, fala em outros lugares quaisquer do concelho e 

acho que era necessária uma revisão do PDM, o mais urgente possível. A minha questão é 

esta.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Maria José Couto : ------------------------------------------------------------------------------------------

------ “É com grato prazer que os recebemos e esperamos que nos visitem mais vezes. -------

------ Durante muitos anos a freguesia de Macinhata do Vouga foi parente pobre e esquecido 

da Câmara Municipal. Enquanto as freguesias limítrofes prosperavam e desenvolviam, a 

nossa era sistematicamente esquecida. No entanto, é justo reconhecer que nos últimos 

anos tivemos alguns melhoramentos merecidos e há muito ansiados, tais como: ----------------

------ O Centro de Saúde que criou condições de assistência e trabalho mais dignos; ----------

------ A Ponte da Barca que liga a sede de freguesia a Serém e era uma antiga aspiração e 

necessária; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A água ao domicílio em toda a freguesia. Era incompreensível que, sendo a nossa 

freguesia, digamos assim, a exportadora de água para tantos concelhos, a víssemos sair 

sem que pudéssemos usufruir dela, mas como se diz na minha aldeia, para quem deixou 

fazer filhos em mulher alheia e não tomou conta deles, foi no que deu. Justo seria a nossa 

freguesia ter algum benefício, nem que fosse no preço aos consumidores; ------------------------
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------ Outra obra importante, e muito necessária foi o início do saneamento. No entanto, 

pergunto: - para quando a próxima etapa? Vamos esperar outro tanto tempo para que toda a 

freguesia seja contemplada? ------------------------------------------------------------------------------------

------ Mais recentemente foi a construção desta escola, cuja abertura só se verificou este ano 

letivo devido às inúmeras paragens verificadas durante a sua construção e que sabemos 

não terem sido responsabilidade do executivo da Câmara. A escola está muito bonita e é 

sem dúvida uma mais valia para a nossa freguesia, mas ainda não está concluída. Não me 

refiro ao interior, mas sim a pequenas obras que faltam executar no exterior. ---------------------

------ Foi também melhorado o interior da sede da Junta que ficou mais funcional; ---------------

------ Finalmente iniciou-se a construção da casa mortuária; --------------------------------------------

------ Mas queremos mais. E algumas obras, não terão um custo tão elevado que não 

possam ser contempladas no orçamento da Câmara e executadas. São elas: --------------------

------ A ponte do Caima, estrutura em ferro a precisar de urgente intervenção; --------------------

------ A máquina a vapor que se encontra no exterior do Museu Ferroviário – péssimo cartão 

de visita para quem vem ao museu devido à sua avançada degradação; ---------------------------

------ Um acesso à A25 sem a necessidade de se passar pelo interior da localidade de 

Soutelo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como já foi referido, a estruturação da Zona Industrial já contemplada no PDM.” ---------

------ Regina Quaresma : -----------------------------------------------------------------------------------------

------ “Venho falar em nome de um grupo de pessoas de Serém. -------------------------------------

------ Eles vivem numa rua que sistematicamente está inundada. Eu trouxe umas fotografias 

de hoje e da pouca chuva que caiu, e está intransitável. As pessoas só passam de carro 

porque não conseguem passar a pé e nós estamos à espera já há um tempo, que se resolva 

esta situação. E, agora, em presença de todos, gostaríamos de saber se este problema será 

resolvido, ou se eles vão continuar à espera que um milagre aconteça, porque continuam 

sem poder passar para as suas habitações a pé; tem que ser de carro ou então têm de ficar 

isolados em casa, por pouco que chova. É só isso. Se quiserem as fotografias, eu posso 

deixar.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais – Presidente da Câmara Municipal : ---------------------------------------------------

------ “É uma grande satisfação estar aqui hoje e uma enorme satisfação estar nesta escola. 

Uma escola que ainda não foi inaugurada, mas já faz a sua missão, que é sobretudo de 

ensinar. Agora, aquilo que hoje estamos aqui a fazer, é uma boa utilização desta escola e 

espero que a população faça outras boas utilizações da escola, porque a escola, e está aqui 

o Sr. Diretor do Agrupamento, que sabe destas ideias que eu comungo, é que a escola é 

efetivamente para dar aulas e depois para estar ao serviço da comunidade, noutras 
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atividades. E, sempre que tiverem essas atividades, obviamente preservando o que é de 

todos, estará a escola disponível para poder ser utilizada não só para assembleias 

municipais, mas obviamente pelas atividades que a comunidade queira realizar aqui. Pois 

nós não temos que ter um equipamento que tem que estar utilizado só de quinta a sexta, até 

às cinco horas da tarde; ao fim de semana pode ter outra utilização. Sei que tem um 

polidesportivo que pode ser utilizado pela população e tem outras condições cá dentro que 

podem ser utilizadas.  Obviamente, tem que ser tudo utilizado com regras para que as 

coisas corram da melhor forma. --------------------------------------------------------------------------------

------ E passando diretamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Nelson Leal, eu 

compreendo alguma influência política, mas acho que a visão que tem, não corresponde à 

visão que têm da maioria das pessoas e foram aqui referidas algumas relativamente à 

freguesia. Obviamente que nesta freguesia foram feitas algumas coisas nestes 10 anos. 

Obviamente que não foi tudo feito, mas a rede de águas era complicado, já foi aqui referido 

também, saneamento não tinha um metro. Nós fizemos tambem outras coisas: colocámos 

aqui um campo de relvado, a unidade de saúde, esta escola e outras ainda que eu não 

estarei aqui a recordar. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Parque Empresarial eu posso dizê-lo que no início do mandato, chamámos os donos 

dos terrenos à Câmara de Águeda para saber da sua disponibilidade e viemos cá para os 

venderem à câmara ou entrarem em contacto com a câmara para ser infraestruturada 

aquela área e não houve abertura para isso. Não houve abertura e, como tal, foram 

procuradas outras soluções. E foi isto. Nós fomos criar um pólo empresarial fora dos 

parques empresariais que estavam definidos fora das zonas industriais porque não houve 

abertura por parte dos donos dos terrenos que tinham os terrenos dentro daquilo que se 

chamavam as zonas industriais e, como tal, foram procuradas outras soluções. E é essa a 

principal razão. Porque se tivesse havido, no Casarão estaria cá o desenvolvimento que 

tinha e que está a ter felizmente o Casarão e por isso é a principal razão. -------------------------

------ Sobre o que disse a Sr.ª Ana Bastos sobre as refeições das crianças, é um processo 

da Câmara. Sempre que nós criamos centros educativos e estamos no final desse processo, 

temos portanto os centros educativos todos construidos, a câmara suporta os custos com 

deslocação e refeições das crianças que são mudados das escolas que encerram. Como tal, 

é o procedimento normal que nós temos. Poderá não se concordar, mas é uma opção que 

nós fazemos para todas as escolas do concelho e é esse o procedimento que em pricípio 

iremos ter  durante os tempos mais próximos. --------------------------------------------------------------

------ Sr. Carlos Braga, fala aqui de um caso concreto, no caso da sua casa e sobre o PDM 

ter sido mal feito. Eu posso lhe dizer que participei em todas as reuniões do PDM  e em que 
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havia habitações que estavam em situação irregular. A sua deve ter sido uma delas. Não as 

fixei todas, mas sei que não obtemos parecer favorável a que a sua fosse retirada da REM e 

da REN. Tanto quanto eu sei, a sua casa está construida junto a uma linha de água e não 

há aqui revisão ao PDM que resista. Não há! O Sr. pode reabilitar a casa se aquilo que lá 

está foi feito legalmente, pode manter em bom estado de conservação. Ampliar, não pode. 

Paciência! Em termos de PDM, o que está junto às linhas de água, nós não podemos 

construir junto às linhas de água e não é no PDM de Águeda, é  em todos os PDM e em 

toda a zona. Há zonas de proteção e aqui, não vale a pena. Dentro de sua casa, com a 

legislação atual,  pode fazer o que quiser, pode remodelar à vontade a sua casa, mas não 

pode mexer nas paredes de fora. Nem sequer precisa de propor à câmara, tanto quanto eu 

sei, para fazer obras de interior. Interiormente o Sr. está à vontade. Se quiser desmanchar a 

casa toda por dentro e voltar a reorientar os compartimentos todos, se não mexer nas 

fachadas, está completamente à vontade. Exteriormente, se quiser pintar, tem que nos dizer 

que vai pintar dentro daquilo que está no PDM, recuperar por fora, mantendo uma estrutura, 

não tem qualquer problema. Construir mais, não pode! Certo? Por dentro na parte estrutural 

não pode mexer. O Sr. Vereador está mais à vontade nisto, mas na parte estrutural não 

pode mexer, nos pilares e nas vigas, etc. Basicamente aquilo que conta é o exterior.  Aliás, 

da parte de fora, aconselhamo-lo e nós queremos obrigar as pessoas todas a melhorar as 

condições das casas da parte de fora e, por isso, o Sr. pode, não pode ampliar. Seja para 

cima ou para os lados, não pode. E isto não é o PDM de Águeda. São as leis. O Sr. tem 

uma construção construida junto a uma linha de água em espaço de REN. A linha de água 

já lá estava há não sei quantos anos e ninguém devia construir nada junto das linhas de 

água, como já se provou mais uma vez em Águeda ao longo destes tempos. ---------------------

------ A Sr.ª Maria José falou aqui no preço da água, mas o preço é para todos, embora seja 

produzida em Macinhata ali no Vouga, aliás chama-se do Carvoeiro, é em Águeda, mas com 

sede em Albergaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Saneamento fizemos algumas coisas, nós temos uma previsão da AdRA para concluir 

o saneamento até 2020, mas são as previsões deles. ---------------------------------------------------

--------- Sobre pequenas obras na escola, eu próprio tive  a oportunidade de visitar esta 

escola e falei com os serviços da Câmara no sentido de se fazer as alterações da parte de 

fora para melhorar isto mais um bocadinho do que aquilo que está, pequenas coisas como a 

senhora aqui referiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ A ponta do Caima temos que ver. -----------------------------------------------------------------------

------ Máquina a vapor, sinceramente costumo passar um pouco ao lado, não olho  

atentamente, mas obrigada pela lembrança. Vamos ver o que é que se passa. ------------------
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------ O acesso à A25 não lhe vou prometer. ----------------------------------------------------------------

------ A Sr.ª Regina Quaresma, a rua tanto quanto eu sei este assunto carece da abertura 

dos moradores na rua no sentido de darem uma saida para as águas pluviais. As águas têm 

uma coisa: como costuma dizer o povo, elas não são cabras; elas não sobem. O problema 

disto é que as pessoas costuma empurrar a água sempre para o terreno do vizinho. Ela é 

muito boa mas é no terreno do vizinho. Depois quando o último tapa é uma complicação. E 

é esta a situação com que nós nos deparamos muitas vezes. Vamos ver o que é que 

poderemos fazer a respeito desta situação.” ----------------------------------------------------------------

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

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

------ “Começo por agradecer ao executivo as obras estruturais que foram feitas em 

Macinhata do Vouga. Esta escola, que muita gente acreditava que não iria fazer-se, fez-se. 

Ainda falta o aquecimento, não pode ser tudo na mesma altura, mas esta escola fez-se, está 

agradável, está bonita e estamos muito contentes por vir aqui. ----------------------------------------

------ Uma outra obra estrutural que foi feita também graças ao empenhamento da Junta, da 

Câmara e também da Junta de Freguesia, foi a reestruturação do caminho-de-ferro. Ainda 

não se tinha falado disto. Acho que é uma obra fundamental para a freguesia, mas também 

para o concelho e nós hoje aqui, devemos falar em termos de concelho de Águeda. Tudo o 

que for feito aqui de bom na freguesia é também muito bom para o concelho. Isso é 

importante que as pessoas saibam. Temos também nos últimos anos, de felicitar a Câmara 

pelo empenhamento que teve no saneamento básico e que ficou concluído aqui na aldeia de 

Macinhata do Vouga. Falta o resto. É preciso empenhamento para que o resto também se 

faça. E o resto, Serém, Jafafe. O saneamento é uma medida de desenvolvimento de um o 

povo e é preciso que o saneamento chegue o mais rapidamente possível aonde não 

chegou, aqui em Macinhata do Vouga. Depois há outras coisas, como a reposição das 

estradas, o alcatrão que veio, porque quem não tinha teve que ter, nós não temos mais do 

que aquilo que merecíamos. Nós não tínhamos e tivemos que ter, mas ainda falta; ainda 

falta e nós contamos com a boa vontade da Câmara para suprir também essas nossas 

necessidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ As Curvas da Raposa também foram um melhoramento importante que tivemos. O 

primeiro tem um acesso mais rápido à sede do concelho. Também é uma obra estrutural 

importante. Agora, nós temos que olhar e ver. Vamos partir aqui o discurso e vamos 

começar aqui um novo discurso. Nós temos de olhar para Macinhata e não olhar só. Temos 

que ver também. Vamos só olhar. E o que é que nós olhamos e vemos? Vemos Macinhata 

como fim de linha. Macinhata é uma freguesia periférica, a última freguesia a norte do 
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concelho. Se olharmos, vemos uma freguesia rural. Efetivamente uma freguesia rural, muito 

pouco industrializada. É isso que nós olhamos. E depois de olharmos isto, chegamos a uma 

conclusão de que algo não vai bem nesta freguesia. Nós no último ano tivemos um 

casamento religioso e três batizados. Vale o que vale, mas se extrapolarmos, já não falo do 

casamento religioso, mas se extrapolarmos os três batizados e se multiplicarmos por três, 

são nove. Portanto, há muito pouca gente a nascer nesta terra, como é lógico. Agora 

deixamos de olhar e vamos começar a ver e a refletir. Em vez de olhar, vamos ver! Vamos 

refletir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E o que é que nós vemos? --------------------------------------------------------------------------------

------ Vemos um museu ferroviário que tem cerca de 4 mil visitantes por ano e nós não 

aproveitamos esses 4 mil visitantes. Eles vêem ao Museu Ferroviário e vão embora. 

Imaginem o que seria este museu com o espólio que existe em Sernada do Vouga. Que é 

muito maior do que o que nós temos aqui em Macinhata. Imaginem o que é, não é um 

turismo nacional, nem um turismo europeu do vapor, é um turismo mundial das pessoas que 

vêm ver o vapor. Imaginem o que era se nós aproveitássemos, se nós potenciássemos 

estes 4 mil visitantes. Eu sei que isto não compete só à Câmara Municipal, nem é a Câmara 

Municipal a principal dinamizadora destes processos, mas eu tenho de vos pedir, eu sei que 

já houve um projeto que não foi financiado, mas nós não nos podemos ficar por aqui. Nós 

temos que insistir. Temos que voltar. Temos que insistir até que seja uma realidade este 

potenciamento do que existe no Museu Ferroviário. ------------------------------------------------------

------ Eu volto aqui a falar na zona industrial, o Sr. Presidente já referiu a questão dos 

terrenos, mas agora vou também referir aqui uma coisa. Macinhata fica na confluência da 

A25 com a A1 e com o IC1 estamos a 20 minutos do Porto – Aveiro.  Não nos podem tirar a 

nossa localização geográfica. Nós temos, ate como eu costumo dizer e falar com o Sr. Vice-

presidente, às vezes falamos destas coisas, nós em termos de localização geográfica 

jogamos na liga dos campeões. É um estalar de dedos. Não podemos desaproveitar estas 

condições geográficas que temos. Sr. Presidente: Não se conseguiu de uma primeira vez, 

mas há-de se conseguir de uma segunda ou uma terceira vez. Mas temos de voltar à carga! 

Porque, esta localização geográfica não nos podem tirar. Não quero com isto dizer, eu não 

tenho nada contra o Casarão e acho muito bem. Outro dia perguntaram-me o que é que eu 

achava do Parque Empresarial do Casarão e eu acho muito bem. Acho que Águeda se pode 

desenvolver por aí e até acho que nós, Macinhata, também vamos ser beneficiados com 

isso. Alguma criação de emprego, lá, também vai refletir-se aqui. É bom que seja assim. Eu 

não estou a fazer nenhuma critica ao Parque Empresarial do Casarão. Também não estou 

neste momento a puxar a brasa à minha sardinha e a dizer que quero que se faça já aqui. 
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Não. Eu quero que se pense nisso, que se reflita e que se volte outra vez à carga. -------------

------ Por exemplo, uma outra potencialidade que temos é a ciclovia. A ciclovia, que traz 

semanalmente, não quero dizer mais do que aquilo é, mas eu creio que muitas dezenas, 

talvez até algumas centenas de pessoas, ao fim de semana e que se ficam ali por 

Pessegueiro do Vouga e vêm por aí abaixo chegam a Sernada e param. Nós temos que 

fazer chegar a ciclovia o mais rapidamente possível, numa 1ª fase, ao Museu Ferroviário. 

Posteriormente devemos chegá-lo ao Beco. Devemos aproveitar o potencial que temos nos 

jardins do Beco no parque que temos no Beco, que é um parque magnífico. E depois, se 

calhar, expandi-lo ao resto da freguesia. Mas temos que fazer algo também por isso. Eu sei 

que também há um projeto na câmara para que a ciclovia chegue mais facilmente a 

Macinhata. Ela já chega a Sernada do Vouga, mas tem que entrar por Macinhata, tem que 

chegar ao Beco e temos de trazer essas pessoas que semanalmente nos visitam, temos de 

as trazer cá também. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Falou-se aqui no PDM. Creio que o PDM é um pouco restritivo relativamente às 

localidades de Macinhata do Vouga. Também temos de pensar nisso. Não em termos 

individuais como o Eng.º Carlos Braga fala e muito bem é um problema dele, mas temos 

muita superfície de terreno onde não é possível construir ou urbanizar. Temos de falar disso. 

Temos que também mais tarde, falar disso. Porque é com iniciativas destas, com iniciativas 

que efetivamente tragam gente, criem trabalho. É com isto que nós, daqui a uns tempos, 

podemos não ter um batizado, três batizados, mas algumas dezenas de batizados. Tem que 

ser assim.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais – Presidente da Câmara Municipal : ---------------------------------------------------

------ “É o Sr. Presidente da Junta e eu aproveitava para lhe responder às questões que ele 

colocou e depois então entravamos no modelo habitual. Ele tem o beneplácito por estar na 

sua terra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Colocou aqui e muito bem algumas questões e fez uma análise que eu considero muito 

correta da situação, mas obviamente compete-me dar aqui alguns esclarecimentos. -----------

------ Aqui nesta escola, só falta o gás. O aquecimento está instalado, ainda não 

conseguimos que a ligação definitiva de gás cá chegasse e eu sei que estive cá a visitar a 

escola com as aulas a decorrer e sei que as condições não são as melhores; são melhores 

do que as anteriores, mas poderiam ser melhores. Mas já tem outras coisas. Já chegou cá a 

internet de banda larga. Estar aqui a trabalhar na internet é melhor do que estar na Câmara 

porque é muito mais rápido. E esta é uma escola, e também a da Trofa, que está já a 

funcionar de acordo com os parâmetros que nós queremos que sejam para todas as 

escolas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 26/fevereiro/2016  

15

------ Quanto ao caminho-de-ferro, pois foi uma melhoria que se teve. Nós consideramos que 

é uma acessibilidade fundamental e estrutural para o concelho, embora se a REFER fosse 

mais inovadora podíamos avançar com outros projetos mais para a frente, mas pronto! Já 

me serve melhor a população. ----------------------------------------------------------------------------------

------ E ainda sobre o caminho-de-ferro, temos aqui o Museu Ferroviário, concordo 

inteiramente com aquilo que disse. Nós temos uma pequena intervenção para recuperação 

em plano, manutenção do espaço, mas aquilo que efetivamente serviria a população era 

que onde estão as oficinas, aí fizéssemos aquilo para o qual fizemos o projeto, mas aquele 

projeto sem fundos será difícil de avançar diretamente nos tempos mais próximos. Gostava 

também de deixar aqui um desafio à população. É que há muita gente em Portugal e como o 

Sr. Presidente disse no mundo, que vem ver comboios. E, haver aqui um grupo de pessoas 

que pudesse trabalhar connosco na dinamização destes espaços, poderia cativar ainda 

mais gente e depois poderíamos canalizar essas pessoas, porque o que é feito aqui, o Sr. 

Presidente da Junta disse e bem, isto não é uma ilha, nós não somos uma ilha; o que é feito 

em Macinhata é feito para o concelho, é feito para todos nós. E é este princípio que nós 

temos de ter. Porque o concelho são as freguesias. Fazer numa ou fazer noutra, estamos 

sempre a fazer para o concelho mas aqui uma das coisas que tem de diferente são os 

comboios. E tem público próprio, turismo próprio atrai pessoas que vem de muitos lados 

para ver. E nós temos aqui, tanto quanto eu sei, um nicho de via estreita que há poucos no 

mundo e por isso era um desafio. Uma associação de cá, um núcleo que desenvolvesse um 

projeto deste tipo. Vapor, mesmo, não por causa dos incêndios, não conseguimos ter vapor, 

mas podemos ter outras coisas. --------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre o saneamento já falei anteriormente. A reposição dos pavimentos aqui foi mais 

intensa e sobretudo aqui no centro da freguesia, do que noutras freguesias, reconheçamos. 

Não temos problemas! Mas isto estava tão mau, tão mau, tão mau! Nós desde que 

entrámos dissemos que não faríamos reposições de pavimentos enquanto não houvesse 

saneamento. Quando passou o saneamento, não havia sítio onde juntar a vala, porque 

houve necessidade de grande parte deles ser reposição total por isso é que quando os 

senhores presidentes das outras juntas de freguesia e os senhores membros da 

Assembleia,  quando vieram do sitio onde jantámos até aqui, só encontraram estradas boas, 

algumas delas com reposições de valas, mas bem feita. Porque, na realidade, quase todas 

as outras estradas estavam em muito mau estado. -------------------------------------------------------

------ Quanto aos batizados, Sr. Presidente da Junta, não se pode contabilizar isto em 

batizados. Os batizados são poucos, mas os nascimentos serão bastante mais do que três, 

de certeza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Quanto à ciclovia que referiu, o projeto inicial que havia e que foi feito, um conjunto de 

instituições, este projeto custava 300 mil euros e eu assustei-me. Então, aquilo que estamos 

a fazer, é refazer aquele projeto para custos mais acessíveis porque entendemos que é 

importante chegar ao museu e chegar mais cá dentro. E aquilo que referiu de ter 

continuidade, eu penso que deve propor aos serviços, não estou a prometer fazer, mas pelo 

menos, começar a ser desenhado. É uma das tendências de futuro. É uma das tendências 

da Europa é criarmos mais ciclovias e penso que temos de fazer esse trabalho. Não lhe 

estou a prometer fazê-las; estou a prometer que devemos começar a estudar esse assunto.” 

------ Retoma a palavra o Sr. Presidente da Junta de Macinhata do Vouga : --------------------

------ “Sr. Presidente: eu também falei aqui que devíamos voltar à carga com a Zona 

Industrial e esqueci-me de dar aqui um trunfo que se calhar é um trunfo bom. É que nós 

temos duas zonas industriais, uma em Serém que não precisa de nada, é só comprar os 

terrenos, estalar os dedos e as coisas vão acontecer. Depois temos uma aqui em 

Macinhata, há bocado falavam da ligação por Soutelo, mas nós se calhar nem precisamos 

disso. Precisamos é de a ligar à anterior IP5; fazer um nó na IP5, alargar da moita ou das 

Chãs até aqui à estrada e tínhamos então o acesso definido. É tudo!” ------------------------------ 

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

------ “É só para fazer uma pequena achega relativamente à parte em que o Sr. Presidente 

leu a correspondência e nomeadamente à parte em que o Sr. Presidente da Câmara felicita 

as empresas que foram premiadas com a PME’s-Excelência. -----------------------------------------

------ Eu queria só lembrar ao Sr. Presidente da Câmara, não é obviamente critica nenhuma, 

é só fazer uma achega, para lhe lembrar também que para além das empresas PME’s-

Excelência que são nomeadas pelo IAPMEI, há também empresas a quem é atribuído o 

prémio PME’s-Excelência por parte das entidades bancárias. Tem o valor que tem, 

obviamente dado pelo IAPMEI ou pelas entidades bancárias, mas como o Sr. Presidente da 

Câmara sabe o PME’s-Excelência dado pelas entidades bancárias, reporta-se a empresas 

cujo desenvolvimento económico-financeiro ao longo dos exercícios, reflete no final, 

resultados que são absolutamente importantes e que deles resultam também a contribuição 

para os impostos que se pagam ao município. -------------------------------------------------------------

------ E, portanto, eu só queria chamar a atenção do Sr. Presidente que no futuro a Câmara 

Municipal estivesse também atenta e pedisse também informação às entidades bancárias, 

relativamente àquelas empresas que ela distingue, pela performance financeira e que no 

final do ano lhe produz resultados e também acho que merecem da parte da Câmara 

Municipal alguma atenção e algum agradecimento. Era só isso que eu queria chamar a 

atenção.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Fancisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões  – CDU: --------------------------------------

------ “Vou começar por uma palavra de agradecimento e simpatia que começa na decoração 

das mesas, nos atoalhados das mesas em linho que estão muito bonitos e manifestam que 

houve da parte das pessoas desta freguesia todo o empenho em receber-nos com carinho e 

com o máximo de dignidade. Este é o primeiro gesto que vemos aqui na sala. Jantámos no 

Clube Macinhatense, os membros da Assembleia convidados pela Junta de Freguesia. Foi 

um jantar muito agradável, muito bem servido e, portanto, este primeiro agradecimento, 

além da intervenção do Sr. Presidente da Junta, a primeira intervenção nesta sessão, 

manifestam que Macinhata do Vouga é uma freguesia viva, dinâmica e com todas as 

condições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Vou então começar a ler a minha pequena intervenção. Vou de uma forma breve, por 

falta de tempo e por desconhecimento profundo desta temática fazer uma breve intervenção 

sobre as cheias que recentemente ocorreram em Águeda. ---------------------------------------------

------ Os meus conhecimentos académicos, sou engenheiro mecânico e estudei mecânica 

dos fluidos, e o facto de ter nascido na casa dos meus avós, na Rua Vasco da Gama, rua de 

baixo, e de lá ter vivido quase até aos 12 anos de idade, permitem-me ter uma ideia sobre o 

comportamento das águas, nas ruas da Baixa de Águeda. ---------------------------------------------

------ Estive no passado dia 18 de fevereiro, com o deputado da CDU ao Parlamento 

Europeu, Miguel Viegas que juntamente com o seu colega João Ferreira, visitaram os 

distritos de Aveiro e Coimbra para se inteirarem das situações resultantes dos malefícios 

das cheias e para que tanto no Parlamento Europeu como na Assembleia da República se 

analisassem estes fenómenos com a atenção que eles merecem e se encontrassem meios 

financeiros para lhe responder. ---------------------------------------------------------------------------------

------ As alterações climáticas que todos estamos a sentir, o assoreamento dos recursos de 

água, principalmente do rio, a entrada de águas pluviais por tampões de saneamento, 

algumas águas são provenientes de esgotos domésticos, a nova barragem de Ribeiradio 

cuja gestão das descargas se desconhece se está a ser eficazmente realizada, a não 

conclusão das obras junto à ponte de Óis da Ribeira, são aspetos relevantes e que 

justificam os fenómenos ocorridos. ----------------------------------------------------------------------------

------ Durante a visita à baixa da cidade com Miguel Viegas, contactámos com cerca de uma 

dezena de comerciantes e constatámos que nenhum criticou o poder local, com exceção de 

um deles que se sentiu um pouco de desapoio porque de facto não foi contactado por 

ninguém da Câmara que lhe perguntasse se precisava de alguma coisa. Não estou a criticar 

a Câmara porque sei que foi um período muito confuso e embora esteja aqui a reportar esta 

pequena queixa de um munícipe, entendo as dificuldades que houve.-------------------------------
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------ Esperemos que estes acontecimentos chamem a atenção dos responsáveis nacionais 

e locais para as implicações que estes fenómenos podem acarretar pois, como ouvi a uma 

professora da universidade de Aveiro, afirmar a propósito das cheias de Águeda e Coimbra, 

que o não haver tomadas de medidas necessárias, ano após ano as inundações serão mais 

gravosas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Finalmente, e peço ao executivo municipal que reflita com muita profundidade e com o 

apoio de especialistas, na verdadeira acessão da palavra, na abordagem que forçosamente 

deverá fazer ao projeto para o Parque da Cidade que está maioritariamente implantado em 

leito de cheias e também, se necessário, seja revisto o PDM para que esta temática seja 

abordada de uma forma integrada. ----------------------------------------------------------------------------

------ Devemos recordar que a construção feita na Várzea (eu refiro-me à Várzea como 

sendo os campos à volta de Águeda que vão da freguesia de Águeda, Borralha, Recardães, 

Espinhel) nos últimos 30 anos, os Bombeiros Voluntários, Mercado Municipal, Pavilhão do 

GICA, Caixa de Crédito Agrícola, etc., foram equivalentes ao assoreamento do rio, só com o 

inconveniente de não poderem ser desassoreados, pois ocuparam espaços que antes eram 

ocupados pelas águas em tempos de cheia elevando por isso, com índices de pluviosidade 

semelhante o nível das águas atingido. ----------------------------------------------------------------------

------ Termino este tema, reafirmando a extrema importância com que a situação deve ser 

encarada e chamando a atenção que esta Assembleia e o Executivo Municipal têm na sua 

resolução, pois o futuro se encarregará ou não de nos condenar pela nossa incapacidade e 

distração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois desta questão, uma outra parte da intervenção que tem a ver com a freguesia 

de Macinhata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A realização das Assembleias Municipais nas sedes das diversas freguesias visa a 

aproximação entre eleitores e eleitos e assim reforçar através de uma troca de opiniões 

aberta e franca, as regras básicas da Democracia e a satisfação de algumas das 

necessidades dos munícipes. Estamos pois aqui, mais para ouvir do que para propor. 

Todavia, não poderei deixar passar em claro a oportunidade de referir alguns dos problemas 

que certamente preocupam os macinhatenses e alguns munícipes de freguesias vizinhas, 

isto agora é curioso porque tenho escrito isto e refiro uma série de questões que foram 

levantadas pelo Sr. Presidente da Junta. Portanto, não há plágios, isto foi pensado, está 

escrito e vou talvez ser repetitivo, mas é bom insistir, quando se dizem coisas que nos 

parecem justas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Assim, gostaria de perguntar ao presidente do executivo municipal se a ponte velha do 

Vouga tem algum futuro; se tiver, pode servir de alternativa. Veja-se o transtorno que as 
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obras na ponte nova causaram ao trânsito durante um grande número de meses. Se não 

tiver deve ser demolida porque no estado em que se encontra é um fator potenciador de 

risco. Eu sei que há aqui muitas coisas que não têm a ver com o executivo, diretamente, 

mas o executivo tem que zelar pelos interesses do concelho e tem que intervir com a força 

politica que tem junto dos órgãos que governam. ----------------------------------------------------------

------ Quase ao lado, e também em Lamas do Vouga, o que se passa com a Estação 

Arqueológica de Cabeço do Vouga.  Caiu no esquecimento? ------------------------------------------

------ Já na Freguesia de Macinhata pergunto: não se pensa na ligação da Sernada à ciclovia 

existente no concelho de Sever do Vouga? Reparem no circuito a iniciar na Trofa, com a 

visita ao Panteão dos Lemos, seguido da descida do Marnel com passagem pela ponte 

medieval e a súbita à estação Arqueológica do Cabeço do Vouga que depois de visitada, 

cerca de 2Km à frente, mostraria o Museu Ferroviário também alvo de visita, concluindo-se 

a jornada com um passeio na ciclovia, até à ponte de Santiago; regressava-se à Sernada, 

apanhava-se o comboio e voltava-se a Águeda ou Aveiro. ---------------------------------------------

------ Portanto, não vou repetir, percebem a intenção disto, reforça um bocado o que disse o 

Sr. Presidente da Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostaria de dizer mais uma coisa: tanto o Sr. Nelson Leal e o Sr. Presidente da Junta 

disseram, o como o Sr. Presidente da Câmara disse que o Parque Empresarial do Casarão 

está a ficar sobrelotado, vamos pensar na hipótese do 1º Parque Industrial pensado para o 

Concelho de Águeda. É importante! ---------------------------------------------------------------------------

------ Efetivamente, eu sempre tive uma simpatia especial por Macinhata. É uma freguesia 

grande, do norte do concelho e acho que ela foi sempre um bocadinho desprezada. 

Portanto, o potencial turístico que tem, pois Macinhata não tem muita indústria, mas tem 

indústrias com qualidade o que é interessante. Tem meia dúzia de indústrias, mas todas 

elas de referência. Portanto, o que é que há que fazer aqui? ------------------------------------------

------ O Sr. Nelson Leal falou aqui, se não me engano, na questão do Parque Industrial 

ligado à zona industrial de Albergaria. Estamos pertíssimo de Albergaria. Portanto, o turismo 

e a indústria nesta freguesia precisa de um pontapé grande e nós estamos aqui para, pelo 

menos, propor soluções para que se avance nesse sentido.” ------------------------------------------

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

Castanheira e Agadão: --------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Antes de mais quero agradecer a amabilidade do Sr. Presidente da Junta de 

Macinhata, o meu amigo Pedro, pela forma como nos recebeu e também dizer-lhe que fico 

feliz com a sua intervenção aqui; pelo menos fiquei a conhecer um pouco mais de 

Macinhata e saber o que é que existe em Macinhata, que Macinhata está na Liga dos 
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Campeões e que eu já não posso dizer o mesmo da minha freguesia que está na Liga das 

Distritais. Isto é a brincar, mas é bom saber que Macinhata está no bom caminho e dar os 

parabéns aos macinhatenses, ao Sr. Presidente e à Câmara também, que tem ajudado 

nessa vertente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Indo ao que me trouxe aqui hoje, eu trouxe aqui uma pequena introdução e vem um 

pouco também ao encontro do que é que existe e do que é que não existe, como em 

Macinhata existe muita coisa, na minha freguesia ainda não existe e eu venho falar, não é 

só na minha, mas eu venho aqui falar num assunto que é problemático e vem ao encontro 

do que estamos aqui a falar. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Em 18 de fevereiro de 2014 a Câmara Municipal de Águeda deliberou em reunião 

ordinária aprovar o tarifário de RSU para os consumidores domésticos e consumidores não 

domésticos, estabelecimentos ligados ao ramo hoteleiro e empresas industriais que não 

usufruam da ligação à rede pública de água. Se é certo e regulável por lei que os serviços 

prestados pela autarquia, vão ser imputados aos munícipes, e respetivos preços de 

mercado, não é menos certo que a lei do país, e nomeadamente a constituição, tivessem 

como fins a igualdade de oportunidades e tratamento entre os cidadãos. Neste contexto, é 

tão correto afirmar que os cidadãos devem pagar o serviço de recolha RSU como é legítimo, 

que todo o munícipe, independentemente da zona geográfica do concelho onde habita, 

deverá ter acesso à rede pública de água e saneamento. É igualmente correto entender que 

sempre que o acesso público à rede e saneamento, não é possível, nomeadamente por 

inexistência de infraestruturas, há um prejuízo para o cidadão. Além disso, porque é nas 

zonas desfavorecidas que as questões de coesão social, territorial e de combate à 

desigualdade, que mais se colocam, é elementar reconhecer que a diferenciação positiva é 

de justiça e adequada ao passo que um tratamento igualitarista pode contribuir para 

acentuar as desigualdades e, no limite, contribuir para a desertificação da Zona Serrana do 

Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tendo consciência do facto atrás referido, a autarquia de Águeda, até ao presente ano, 

não tem aplicado qualquer tarifário de recolha de RSU para todos aqueles que não 

usufruem de ligação à rede pública de água e saneamento. Porém, em missiva enviada no 

final de 2015, a Câmara Municipal de Águeda veio alterar este princípio, passando a aplicar 

as tarifas mensais de mínimas de 3,25 euros, acrescidas de 75 cêntimos, caso o munícipe 

opte pelo pagamento mensal. Neste contexto, vêm os executivos da União de Freguesias de 

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e da União de Freguesias de Préstimo 

e Macieira de Alcôba, propor a esta Assembleia que aprove algumas diretrizes respeitantes 

à cobrança das tarifas da RSU que no nosso entender deverão ser seguidas pela Câmara 
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Municipal de Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Posto isto, convidaria o meu colega Presidente do Préstimo e Macieira de Alcôba a vir 

aqui ao púlpito para apresentar a nossa moção e que após a sua leitura a mesma seja 

colocada a votação, nesta Assembleia.” --------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ “Passo a apresentar a nossa Moção: -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ MOÇÃO --------------------------------------------------------

------ Tendo em consideração as pessoas e as suas necessidades básicas; -----------------------

------ Tendo em conta a ausência de água e saneamento no nosso concelho; --------------------

------ Tendo em todo um passado com um tratamento excecional para algo que também era 

e é excecional; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tendo em conta que os cidadãos que não têm acesso às redes públicas de água e 

saneamento, são cidadãos prejudicados; --------------------------------------------------------------------

------ Tendo em conta que é nas zonas mais favorecidas que as questões da coesão social e 

territorial, e o combate às desigualdades mais se coloca; -----------------------------------------------

------ Tendo em conta que se não houver uma diferenciação positiva, justa e adequada, onde 

tudo é tratado de forma igual, estaremos a ajudar a contribuir para aumentar a desigualdade 

no nosso concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tendo em atenção a desertificação da zona serrana do nosso Concelho; -------------------

------ Tendo em consideração princípios como a solidariedade e a subsidiariedade, a 

Assembleia Municipal delibera recomendar ao executivo a alteração da proposta aprovada 

em 18 de fevereiro de 2014, relativamente ao tarifário de RSU no sentido de: --------------------

----- a) Isentar a cobrança taxa de RSU a todos os munícipes do Concelho que não 

usufruam da rede de Água e Saneamento, por inexistência dessas mesmas infraestruturas; -

------ b) Efetuar a cobrança de uma taxa equivalente a 50% da taxa aprovada pelo executivo 

em 18 de fevereiro de 2014 para todos os munícipes do Concelho, que não usufruam de 

ligação à rede de Saneamento (e verifiquei que Macinhata também sofre do mesmo 

problema), por inexistência de infraestruturas, mas usufruam de ligação à rede de água; ----- 

------ Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  interrompe as intervenções 

e coloca a Moção para discussão cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ----------------

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

------ “Sr. Presidente é só para lhe dizer que eu tenho uma localidade que também nessas 

circunstâncias e, portanto, a equidade diz-me que também devo falar dela e que é a 

Lombada. Portanto, se não se importarem, a lombada também não tem nem água nem 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 26/fevereiro/2016  

22

saneamento.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ “Antes de começar a falar, há uma coisa que em Macinhata eu pude comprovar 

durante quatro anos da minha vida, que é o melhor que Macinhata tem, muito melhor que o 

Museu e que as pontes e que as vias, que são as pessoas de Macinhata que eu guardo no 

meu coração porque tive as melhores relações convosco e ainda hoje vos tenho no coração 

da mesma maneira que sei que fiquei aqui com muitos amigos e isso para mim foi uma 

experiência, muito importante e muito gratificante. Até pareço um político populista a falar. --

------ Queria também dizer que Macinhata foi uma terra que nos últimos anos progrediu 

muito e, de facto, Macinhata era uma terra que estava muito atrasada e eu constatei isso e, 

portanto, sempre que cá venho, é possível ver essa diferença, e portanto, parabéns a todos 

os que fizeram alguma coisa por Macinhata. ----------------------------------------------------------------

------ Relativamente à Moção apresentada pelos meus colegas, eu queria dizer que Águeda, 

onde tudo existe e tudo há, também tem situações dessas. --------------------------------------------

------ E eu vinha aqui fazer uma coisa, que não costumo fazer, que é defender o executivo e 

que é o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nos últimos tempos, tenho andado muito incomodado porque têm chegado a Águeda 

muitas coisas do progresso, coisas importantes. Hoje em Águeda, em todo canto e esquina, 

anda toda a gente numa concorrência louca a por postes com fibra ótica, o gás e um sem 

número de coisas. Mas a verdade é que estas empresas vêm, fazem o que querem e o que 

lhes apetece, mal feito, e vão-se embora e os prejuízos ficam para os munícipes. Como 

colocarem postes em sítios onde obrigam as pessoas a sair do passeio, como cortarem 

canos e linhas de água para passarem um tubo de gás e portanto eu pedia ao Sr. 

Presidente que houvesse um controle mais efetivo sobre isto. -----------------------------------------

------ Neste sentido, dizer também aqui, que a Câmara Municipal, é penalizada com este 

pedido que está a ser feito e eu acho que tem a sua lógica. A grande questão é que neste 

momento, a Água e o Saneamento, é responsabilidade de uma empresa que funciona em 

moldes privados, sendo que é toda ela pública ou seja: é 51% do Estado, do Instituto da 

Água e 49% de 11 municípios da Região do Baixo Vouga. Portanto, de certa maneira, aqui, 

iremos penalizar um pouco o Município, porque estamos a pedir ao município que não 

receba uma coisa para suprir uma falha que é de uma empresa que não tem respeitado 

minimamente o todo o Concelho, chegando ao ponto de, em localidades de Águeda, 

pegando naquilo que aqui foi feito, haver 80% da localidade que tem saneamento e 20% em 

sítios onde inclusivamente há cota para ter e não meteram porque o projetista não 
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desenhou. Portanto, acho que se deve fazer uma recomendação à AdRA para cumprir, para 

com todo o Concelho com as obrigações que tem que cumprir e que não tem cumprido, num 

total desrespeito do nosso município. E essa é que tem de ser a tomada de posição que se 

calhar a Assembleia Municipal tem que tomar por mais vezes, para ver se na tal questão 

que o Pedro falou da subsidiariedade e solidariedade, a empresa AdRA tem um tratamento 

igual para o nosso concelho que tem para com outros ou que já teve para com outros e que 

me parece que não tem tido para com Águeda. Portanto, estou inteiramente de acordo com 

a recomendação, a recomendação enquanto uma forma de pressão e acho que devíamos 

pedir mais do que isso. Queria vos pedir que o Municipio tome de facto uma posição de 

força com a AdRA e para que nós estejamos todos no século XXI – porque termos uma via 

ciclável que traz gente de todo o mundo a Águeda, que vem desde a Sernada ou do 

Pessegueiro do Vouga e por aí abaixo e traz toda a gente a Macinhata e ao Beco e depois 

não termos água em certos domicílios e não termos saneamento, se calhar os homens vêm 

de bicicleta e vão de foguete, embora porque se calhar acham mesmo que estão no 

Terceiro Mundo. Portanto, temos que sair do Bangladesh e caminhar rapidamente para os 

países da 1ª Divisão, como disse e que de facto, a colocação daquela zona está mesmo na 

1ª Divisão em termos de proximidade ao país, ao mar, à IP5, a zona em que era para ser 

feita a Zona Industrial, mas que a gente comece a ficar na 1ª divisão naquilo que é básico. --

------ O que é que me interessa, a mim, ter uma Zona Industrial de topo se não há aquilo que 

é básico e fundamental? Que em 1700 a Inglaterra começou a ter o saneamento e a água 

potável que deu origem a um mundo moderno que nós temos, se nós ainda não temos em 

2015 ou 2016, já não sei em que ano vou, com a falta de saneamento que anda por aí fora. -

------Temos que fazer com que a AdRA cumpra com as suas responsabilidades, com um 

concelho com a dimensão que Águeda tem, e com a contribuição do que aqui foi dito e 

muito bem. Porque, a água que abastece a maioria destes onze concelhos sai mesmo de 

Macinhata, sai mesmo do Carvoeiro, sai mesmo de Águeda. E andamos nós a levar um bem 

precioso e que vai ser um bem do futuro do mundo, que é a água, a todos estes concelhos e 

o saneamento e a água não chega cá. Isto é que é de lamentar e o repúdio deve ser ir além 

daquilo que foi aqui apresentado.” ----------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Sobre a moção que vai ser apresentada eu tenho uma visão pessoal que tenho que 

expor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A RSU é uma taxa que incide obviamente, sobre os resíduos sólidos urbanos e, 

quando se aplica uma taxa aplica-se, na minha opinião, por duas razões fundamentais: em 

primeiro lugar para cobrir custos de um serviço e, em 2º lugar também, a taxa deve ser 
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aplicada por uma medida disciplinadora. Ou seja: não basta que nós paguemos uma taxa, 

para que estejamos à vontade para produzir lixo e consequentemente, temos que entender 

que tudo aquilo que custa dinheiro, alguém tem que pagar. E o dinheiro das autarquias é 

resultante dos impostos, é o nosso dinheiro que tem que pagar; vai pagar algumas coisas 

básicas que complementarmente tem que ser paga por nós. Entendo, por isso, que a RSU é 

uma taxa justa; o que não é justo e o que aqui está em causa e que vai entroncar naquilo 

que o Sr. Paulo Seara esteve a dizer é que as pessoas não têm neste momento ainda 

direito a serviço básico que é a água e o saneamento que algumas partes do município já 

tinham, outros passaram a ter e algumas vão a caminho de eventualmente ter, mas 

reconheçamos que por uma questão de erros urbanísticos do passado, nós não podemos 

andar a esticar 40 ou 50 km de saneamentos e de águas para servir no fundo, umas 

centenas de casas. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Se nós olharmos para a tipologia urbanística de Portugal e por exemplo para a da 

Holanda, nós reconhecemos que num lado há planeamento e aqui durante muitos anos não 

houve. É por isso que em género de brincadeira, houve um holandês que entrou lá em cima 

no norte e foi até ao Algarve e disse que Portugal era uma aldeia enorme; desde que entra 

na estrada, até 800km há casas durante a estrada toda. E é um bocado o erro urbanístico 

que aconteceu em Portugal que agora nos obriga a ter custos excecionais para levar a toda 

a todos, aquilo que de facto, nos tempos modernos, um serviço básico, que é o saneamento 

e a água. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E, portanto, eu acho que relativamente a isto, as pessoas da serra têm razão para 

reclamar um serviço que ainda não lhes foi dado. E no que concerne ao saneamento eu 

acho que a Câmara Municipal, deve ter a obrigação de perante a AdRA, obrigar a que seja 

prestado às pessoas, neste momento, algum serviço da forma que ele pode ser prestado e 

nomeadamente em termos de saneamento, através da limpeza de fossas. Acho eu que a 

AdRA, deveria no mínimo, neste momento, por uma questão de pudor se não fosse por 

outra coisa, prestar pelo menos um serviço, livre de pagamento durante pelo menos uma 

vez por ano, para limpeza das fossas de quem vive efetivamente longe e não pode usufruir 

de um serviço que ainda não lhe foi prestado e que eu acho que muito dificilmente irá ser 

prestado nos próximos tempos porque, pelo andar da carruagem, a AdRA vai ter muitos 

anos para cumprir aquilo que calendarizou com a Câmara Municipal de Águeda. ---------------

------ E, neste sentido, eu questionava-o também, Sr. Presidente, porque já por várias vezes 

temos falado recorrentemente falámos da AdRA, já votámos uma Moção, aqui há algum 

tempo sobre as relações com a AdRA; o Sr. Presidente estava à espera de um estudo que 

parece que de alguma forma já avançou e nós temos, acho eu, que tomar de uma vez por 
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todas uma decisão sobre o que é que vamos fazer com a AdRA. Ou a Câmara Municipal 

encontra de facto, através do diálogo, uma saída eficaz para esta situação ou se de facto as 

coisas não andam nem deixam de andar, Sr. Presidente, perdidos por dez perdidos por mil, 

mas por uma questão de coerência, de dignidade e de afirmação, nós temos a obrigação de 

tomarmos um posição, nem que ela tenha às vezes custos económicos para além dos 

custos políticos normais, mas tenha custos económicos que nós, de alguma forma, 

tenhamos também de suportar. ---------------------------------------------------------------------------------

------ E eu recordava aqui, ainda que relativamente ao que se falou aqui do Carvoeiro, é 

óbvio que o Carvoeiro está na freguesia de Macinhata; é obvio que o Carvoeiro é 

nuclearmente um projeto importante em termos de distribuição de água não no concelho, 

mas no município e é óbvio também que nos está acometido a nós, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal particularmente, o erro crasso de ignorantemente termos votado 

favoravelmente, aqui há uns anos atrás, poucos, aquilo que foi o projeto do Carvoeiro, 

quando a Assembleia foi alertada por um estudo feito por uma comissão na assembleia, que 

não era aconselhável votar-se favoravelmente, aquilo que foi votado na altura pelos 

senhores membros da Assembleia Municipal. Demos o ouro ao bandido, temos hoje um 

potencial nas mãos de terceiros que nunca, em situação alguma, deveríamos ter cedido. 

Não que, por uma questão de solidariedade, não devamos dar daquilo que temos para que 

os outros também possam usufruir de alguma forma daquilo que é básico que é a água e 

que eu acho é um bem universal que deve ser dispensado a toda a gente, mas era também 

de alguma maneira, fazermos alguma pressão para que as coisas fossem feitas com a 

eficácia que os acordos bilaterais feitos com a AdRA na altura tivessem agora um fim, que 

fosse, enfim, um fim saudável, em termos de serviços a prestar às populações. -----------------

------ No caso específico da moção aqui apresentada, eu tenho alguma dificuldade 

relativamente em concordar com aquilo que se reclama em termos de RSU, porque volto a 

dizer que na minha opinião a taxa de RSU deve ser para pagar um serviço e para disciplinar 

o volume, muitas das vezes, do lixo que se faz. E eu acho até, Sr. Presidente da Câmara, 

não sei até que ponto legalmente isso é possível, mas eu acho que até deveria haver 

descriminação positiva e descriminação negativa, relativamente aos volumes de consumos 

de resíduos sólidos urbanos, ou seja: quando nós vamos despejar o nosso lixo nos 

contentores encontramos uma série de lixo que não tem justificação que seja posto nos 

contentores. E as pessoas têm muito pouca noção e a Câmara tem obrigação de as 

informar, as pessoas não têm noção de quanto custa deitar determinado tipo de lixo nos 

contentores, quanto custa pagar toneladas de lixo a tratar, coisa que se reflete nos bolsos 

de todos. E há freguesias onde as pessoas, por ventura, por uma questão de educação e 
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disciplina consomem menos lixo e contribuem menos para o orçamento que a Câmara tem 

que pagar à empresa que faz tratamento de lixos e há outras que por ventura se preocupam 

muito pouco e produzem muitas toneladas de lixo a mais. Não sei até que ponto a Câmara 

não devesse fazer um estudo nesse sentido e ponderar a hipótese de contabilizar as 

toneladas de lixo que são produzidas por freguesia e obrigar cada um dos residentes por 

freguesia a pagar taxas diferentes de lixo, que fossem discriminatórias para moderar as 

pessoas a não produzir tanto às vezes, que nós às vezes parece que produzimos por uma 

questão de consolo pessoal. Portanto, eu estou, Srs. presidentes de junta das Uniões de 

Freguesia de Belazaima e do Préstimo, relativamente às taxas da RSU, tenho muita 

dificuldade em votar favoravelmente. Se quiserem acrescentar à moção que foi 

apresentada, o benefício das pessoas virem a usufruir da assistência, em termos de 

saneamento, já que a água é uma questão mais complicada, eu estaria de acordo em votar, 

acho que também abria aqui um parêntese para dizer: acho que também, de facto, em 

zonas mais desfavorecidas, eu acho que deve, na verdade, não falando especificamente 

disso, deve haver descriminação positiva, Sr. Presidente da Câmara, até para, de alguma 

forma, majorar aqueles que vivem em terrenos onde nós queremos que continuem a ser 

habitados, porque é importante que o continuem, onde há mais dificuldades, onde as 

pessoas estão mais longe e acho que aí sim, deveremos todos estar de acordo com isso, 

mas no caso específico eu estaria mais favorável a que a Câmara fizesse junto da AdRA, 

pressão para que ela disponibilize serviços gratuitos, enquanto não faz os investimentos que 

acordou com o Município de Águeda.” ------------------------------------------------------------------------

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

------ “Em relação a esta moção, há aqui dois princípios: há o princípio legal, que nós não 

poderemos alterar as leis e as leis não nos permitem isentar as pessoas do RSU e temos 

que manter uma receita constante. Se baixarmos a uns temos que subir aos outros. 

Portanto, poderia ser um princípio solidário. Isto é: alguém pagar a mais, o que não é 

problema nenhum nisso, alguém pagar a mais por outros que terão menos, a receita é que 

tem que ser equilibrada e tem que se manter de acordo com os princípios que foram 

assinados, e temos um acordo no âmbito disso e a manutenção da receita tem que ser 

cumprida. Aqui não é uma obrigação. É uma recomendação. Portanto, o que os Srs. 

presidentes da junta fazem é uma recomendação. Eu aí, concordo com o Sr. professor 

António Martins para recomendar ao executivo algumas medidas, no âmbito das zonas mais 

desfavorecidas e das outras pessoas que tenham mais dificuldades todas essas medidas 

que nós podemos recomendar. Recomendar o não pagamento de quem só não tem água ou 

só não tem o saneamento, é o caso onde eu vivo, não acho neste momento nada de 
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importante. Acho realmente importante tomar a posição no âmbito desta recomendação; 

uma posição firme em relação à AdRA, em relação ao timing que está a ser discutido, no 

âmbito da CIRA, esses timings das obras que estão todos atrasados em relação a Águeda, 

dois anos, três anos, nalguns casos quatro anos, e nós estamos todos a pagar já as taxas 

máximas, mas de acordo com o que foi acordado. Nós estamos a cumprir, a AdRA não está 

a cumprir, e portanto, em relação a esta moção, como recomendação, não há problema 

legal em fazê-lo. O Sr. Presidente da Câmara não poderá efetivamente assumi-la, perante 

as leis que existem, no entanto, na minha posição eu irei abster-me. Não estou contra a 

recomendação. Acho que não tem grande sentido. A posição aqui deveria ser contra a 

AdRA mesmo, e o não cumprimento efetivo, visto que a receita tem que ser igual, se assim 

formos aplicar, por exemplo no meu caso, que vivo num sítio onde iria ter um abatimento de 

50%, alguém do Município vai pagar os meus 50% e eu isso não acho justo. Acho mais justo       

 Aquela questão das zonas da serra, zonas mais distantes, acho mais justo que eles 

estejam favorecidos nesse campo do que eu que não necessito e que na zona onde estou 

não acho evidente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “É um orgulho para mim estar aqui hoje porque sou de Macinhata e nasci em 

Macinhata. Hoje já são poucos os que podem dizer que nasceram em Macinhata, nasci no 

Beco, hoje já toda a gente nasce nos hospitais e fui batizado em Macinhata, mas já vamos 

discutir Macinhata mais daqui a bocado. ---------------------------------------------------------------------

------ A Câmara não perde nenhuma receita porque a Câmara nunca a recebeu. Até este 

momento, não há nenhuma receita que a Câmara vá perder porque ela nunca a cobrou. 

Esta é a primeira confusão que é preciso tirar da cabeça das pessoas que aqui vieram falar 

antes de mim, que falaram perca de receita e ela não existe. Ora bem: se a câmara a 

começar a cobrar, perde uma potencial receita. Essa é uma questão. -------------------------------

------ 2ª Questão: esta questão da RSU não tem nada a ver com a AdRA. -------------------------

------ Uma coisa é a AdRA . Estamos todos de acordo, penso eu, com as intervenções que 

foram feitas sobre a AdRA , mas isso é um outro discurso. O que existe é: ------------------------

------ O que estamos a falar é de pessoas e há pessoas que no nosso concelho, não têm 

água nem saneamento, felizmente poucas, mas ainda há muitas pessoas no nosso 

concelho que não têm saneamento; e não têm nem têm hipótese de ter, porque há muitas 

que não têm, mas têm agua e saneamento à porta e essas têm de pagar. As que têm 

condições de água e saneamento à porta, a moção não as exclui. Têm que pagar. Aquelas 

que não têm essa possibilidade, então nós, como município que somos, qual é a nossa 

função? É agora virmos aqui reclamar com a AdRA? Sim senhora! Mas isso é um outro 
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discurso! A nossa função é dizermos a estas pessoas. Estas pessoas são menos protegidas 

do que todas as outras que têm condições básicas de saúde. -----------------------------------------

------ Permitirmos a estas famílias que não têm agua nem têm saneamento, que não são 

responsáveis por não terem água nem terem saneamento, ou não terem saneamento, os 

possamos apoiar com o não pagamento das taxas da RSU é algum erro? -------------------------

------ Eu não gosto de fazer política com pais natais e companhia e com Agitáguedas e 

muitas vezes falo e falo como exemplo. Mas não pode ser! Um município que pensa em por 

um pai natal e cobrar lixo a quem não tem água nem saneamento, eu não concordo com 

esta maneira de ver as coisas.” --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “Começaria por dizer que há uma coisa que são as leis do país. Nós podemos tentar 

ignorá-las ou empurrar os assuntos com a barriga, mas chega a determinado momento 

temos de acabar por as cumprir, porque senão essas coisas caem em cima de nós. E às 

vezes é muito giro fazer discursos inflamados, tudo e mais alguma coisa, quando não temos 

responsabilidades. O que é que se passa sobre isto? É que a lei é clara. Isto é um serviço 

que é prestado pela autarquia e, como tal, tem que ser equilibrado e no caso concreto da 

Câmara Municipal de Águeda não está equilibrado e nós temos vindo a suportar; temos 

cobrado apenas àqueles que têm água. E temos uma situação de injustiça no concelho. 

Porque o serviço é fornecido a todos. Nós, pura e simplesmente o que fazemos, 

aproveitamos uma situação que negociamos com a AdRA para cobrarmos RSU’s, junto com 

a água. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E queria começar por esclarecer aqui uma coisa: a taxa que todos os cidadãos pagam 

é de 2,5€ /mês. Os cidadãos que receberam a imposição de pagar, tem possibilidades de 

pagar menos ainda, se pagarem anualmente. Não é 3,25€. Se quiserem pagar todos os 

meses, obviamente, que vão ter de pagar as taxas administrativas que temos com este 

pagamento, que são 0,75€. Emitir uma carta, fazer a carta e mandá-la para o cidadão e 

fazer todo o tratamento, custa 0,75€ por carta. Portanto, aqueles que recebem a conta todos 

os meses, mas juntamente com a água, vão começar a dizer que também querem pagar 

anualmente, porque pagam menos 5€. Vai meter aqui a conta, vai por transferência bancária 

e tem essa possibilidade. Aquilo que a câmara fez, porque tem uma conta que ultrapassa 

700 mil euros de resíduos e só recebe cerca de 400 mil. A ERSAR dirigiu-se a todas as 

Câmaras e à de Águeda inclusivamente a dizer que tínhamos de equilibrar as contas. E o 

que é que nós fizemos para equilibrar as contas? Fomos colocar a pagar aqueles que não 

pagavam ao sistema e têm o serviço. Isto é de independente de água e saneamento. Têm o 

serviço de resíduos, e como tal, entendemos que já têm vários anos, salvo erro 4 anos em 
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que não foi nada cobrado, mas chegou o momento de começar a pagar. A taxa é desde 

sempre que foi cobrada, há 4 anos. Só pagam a água há 4 anos. A taxa de resíduos só é 

cobrada há 4 anos. Toda a gente paga. Aqueles que não tinham água nem saneamento, 

não pagavam. E por isso, aquilo que nós temos neste momento é muito simples. Quanto 

mais isenções nós fizermos mais os outros vão pagar. Certo? Mas assumam essa situação. 

A Câmara de Águeda tem que mostrar que está a procurar o equilíbrio do sistema, porque 

senão, quem são influenciados, somos nós todos que estamos deste lado. Nós temos de 

procurar. E por isso, nós criámos condições, que inclusivamente são mais benéficas se 

optarem por um pagamento anual para pagamento desta taxa. É isto que está basicamente 

aqui em causa. O que é desejável é que cada um pague de acordo com aquilo que produz. 

São sistemas complexos. E posso dizer que também não estamos parados a respeito disto 

e sabemos que existem países, basicamente um país que está à frente nisto, a Suécia, em 

que as pessoas produzem apenas 10% daquilo que nós produzimos de resíduos. Porquê? 

Porque têm políticas de reciclagem. Vocês não imaginam as ações que nós temos de fazer, 

as atividades e os avisos que nós temos de fazer à população, no sentido de reciclar mais. 

Porque aquilo que aparece ainda hoje nos contentores é de bradar aos céus e isto custa 

muito dinheiro a todos nós. Nós estamos aqui com uma política de duas faces. Numa 

aumentar as receitas; noutra diminuir os custos, fazendo com que as pessoas reciclem 

mais. Por isso, sobre esta situação, o sistema tem que ter saldo zero. É isso a que nos 

obrigam as leis do país. E, ainda recentemente, recebemos do ERSAR recomendações e 

intimações de que se nós não atualizássemos e não procurássemos o equilíbrio eles 

obrigavam-nos a procurar. E portanto, o que nós estamos a fazer, é a procurar com calma, 

para ver se não temos de subir a toda a gente. E ficava por aqui.” -----------------------------------

------ Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  coloca a moção para 

votação e aprovação, sendo a mesma aprovada  com onze votos a favor, nove votos contra 

e onze abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato é retomada a discussão, dando a palavra ao próximo interveniente: ---------

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

------ “Só para dizer, como não pude intervir mais, nós sabemos que essa lei existe e já 

existe há bastante tempo, mas há várias formas de nós resolvermos o problema. Quando 

nós entrámos para a AdRA, também inclusivamente ficámos de prestar apoios sociais, com 

tarifas sociais, às famílias mais carenciadas. Esses apoios teriam que ser dados pelo 

município e nunca o fez. Há muitas formas de dar a volta a isto, como nós quisermos. O que 

está aqui em causa é apoiar as pessoas que não têm o mesmo nível de benesses que têm 

outros dentro do concelho. É isto que está aqui em causa e nada mais. ----------------------------
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------ Sr. Presidente: hoje vinha aqui trazer-lhe dois desafios e uma questão. ---------------------

------ O 1º desafio já foi aqui abordado, foi a Zona Empresarial de Macinhata do Vouga, tem 

sido alvo e porque eu tenho falado várias vezes, mas eu penso que estamos a atingir neste 

momento em que começa a haver alguma retoma da parte dos empresários, na área dos 

investimentos. Sabemos que no PSD, quando foi da criação do lançamento da ideia de um 

parque empresarial fomos favoráveis, não fomos favoráveis a ele, no Casarão, mas fomos 

sempre favoráveis ao parque empresarial. Sempre indicámos que Macinhata era uma área 

por excelência, por isso quero retificar aquilo que o Sr., há bocado, aqui disse, porque o Sr. 

diz aqui as coisas e às vezes vão “en passant”. É verdade que chamou os proprietários que 

tinham terrenos na área definida como zona industrial em Macinhata e que eles não 

quiseram vender os terrenos, mas também é verdade que chamou os de Aguada de Cima e 

também não quiseram vender os terrenos. E depois o que é que fez? Acabou até com uma 

parte, na zona industrial e no PDM em Aguada de Cima, aquela zona atrás dos EEE’s, salvo 

erro para inclusivamente criar uma mais à frente. O que é que o Sr. fez? Criou uma maneira 

de criar uma zona industrial e que na altura até o apoiamos sobre isso. O que eu quero dizer 

é que utilizou métodos diferentes. E não vale a pena vir aqui justificar isto em relação a 

Macinhata.  Porque se o Sr. quisesse, tinha feito na altura para Macinhata, o mesmo. Mas o 

mais importante não é falar, do meu ponto de vista, do passado. É falarmos do futuro. E 

futuro é isto. Abrem-se novas oportunidades. O Sr. Presidente está a comprar mais terrenos 

no Casarão e entendo que o faça, porque o diz que tem e, felizmente para nós, para 

Águeda, muitos empresários a quererem aqui investir. Podemos dizer que Macinhata esta 

bem, muito bem, muito melhor, isso não está em questão. Eu penso que é claro para todas 

as pessoas do nosso concelho, que do ponto de vista do emprego, há um desequilíbrio 

entre o Norte e o Sul. O Sul está muito mais apoiado do que o Norte do Concelho. O Norte 

do Concelho foi mais desbastado pelas crises que tivemos, do que o Sul, infelizmente para o 

Norte do Concelho. E nunca acreditei, nunca aceitei essa sua ideia de que criando um 

parque empresarial em Macinhata, estava a beneficiar Albergaria. Não está. Criando um 

parque empresarial em Macinhata está a beneficiar a população norte do concelho porque 

muita da população de Macinhata começa-se a identificar mais com Albergaria porque tem 

lá mais coisas do que tem no Concelho de Águeda e é nisso que eu quero que nós 

venhamos a refletir. Temos aqui uma oportunidade única. Como já disseram, uma ligação à 

A25 que custou muito a conseguir. É a única ligação direta que temos à auto-estrada, no 

Concelho de Águeda é esta. Custou muito a conseguir e, portanto, basta o Sr. querer! O Sr. 

tem gasto muito dinheiro em projetos. Vamos criar uma equipa e criar um projeto para 

Macinhata para o parque empresarial para Macinhata porque assim defendemos o equilíbrio 
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do concelho; defendemos a valorização do Norte do Concelho, isto é muito importante. É o 

desafio que eu lhe faço e olhe: pela primeira vez acho que está toda a gente unida. Vejo o 

PCP ou a CDU, vejo o PS através do Sr. Presidente da Junta de Macinhata, vejo o PSD, 

todos a pedir-lhe exatamente a mesma coisa, porque todos pensam da mesma maneira, em 

relação ao desenvolvimento do concelho. É este o desafio que lhe faço em relação ao 

parque empresarial de Macinhata. -----------------------------------------------------------------------------

------ O 2º desafio tem a ver com Águeda. A cidade de Águeda está encaixada entre o rio e a 

linha do caminho-de-ferro. É assim há muitos anos. A última grande intervenção que houve 

na cidade para vencer estas barreiras tem 15 anos. É o túnel que uma vez o Sr. Eng. Elói se 

lembrou de fazer uma vez em Águeda, no S. Pedro. Tem 15 anos. Foi a grande última 

intervenção que nós tivemos e nós temos que ter horizontes mais largos. Nós temos que 

olhar para nós e ver como é que podemos crescer. Temos que desobstruir Águeda. Águeda 

tem que crescer para a zona do ninho de águia. Basta o Sr. Presidente criar um viaduto 

entre a área da GNR, a Calouste Gulbenkian e o ninho de águia mais à frente para 

desanuviar Águeda. Nós não fazemos uma única via estruturante em Águeda, há muitos 

anos. Nós passamos a vida a jogar no mesmo sítio. É bola para a frente e bola para trás, 

andamos ali a jogar ao meiinho em Águeda. E, portanto, este é o desafio que eu lhe lanço. --

------ Agora começamos a ver muitos alcatroamentos ao fim de 10 anos e saudamo-lo por 

isso. Não falando bem no alcatroamento, tem a ver com a questão daquele parque que está 

à frente ao Conservatório de Águeda, por trás da Junta de Freguesia. Esta zona está em 

terra batida há tantos anos. Passam ali centenas de pais, todos os dias, para levar e trazer 

as suas crianças e os seus alunos. É um espaço tão diminuto. Porque é que não se faz lá o 

arranjo daquele espaço? Não sei se é algum problema legal, de propriedade. É só uma 

questão que lhe faço. Não sei porque é que até hoje não se faz, porque até hoje nunca 

ninguém me soube explicar. Já perguntei ao Sr. Presidente da Junta e ele disse-me que o 

Presidente de Junta de Águeda cidade era o Sr. Presidente, para lhe perguntar a si.” ----------

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

------ “Cumprimento a todos em especialmente ao Sr. Presidente da Junta que nos recebeu 

de uma forma tão hospitaleira e uma palavra muito especial ao público de Macinhata que 

aqui veio, porque este penso que é o verdadeiro espírito destas assembleias municipais 

descentralizadas. É que as pessoas venham e intervenham. Tivemos aqui exemplos 

excelentes disso e espero que ainda continuem na fase final que vai haver no fim da 

assembleia. Penso que é precisamente isto que está na génese do conceito das 

assembleias descentralizadas. ----------------------------------------------------------------------------------

------ O que me traz aqui hoje é uma explanação muito breve, um desabafo, uma 
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constatação, tenho andado alguns dias aqui a matutar nisto. Tem a ver com as cheias de 

Águeda, não me vou repetir muito porque já foram aqui faladas e bem, pelo Eng. Abrunhosa 

Simões, mas é um desabafo que nestes dias em que voltámos a ter cheias em Águeda 

decorre daquilo que tenho ouvido. E o que eu oiço, recorrentemente, aqui das pessoas de 

Águeda e não tem só a ver com política, que continuam ainda e pelos vistos eternamente, a 

culpar as câmaras antigas pelas cheias de água. ---------------------------------------------------------

------ Ainda há pouco o Eng. Simões disse das poucas coisas que eu não concordo com ele, 

tecnicamente poderá fazer sentido, agora quando se põe em causa a construção de tudo 

aquilo que existe ali na baixa de Águeda: Caixa de Crédito, os Bombeiros, o Mercado, todas 

aquelas construções que ali estão, mas o que é que queriam? Que não tivesse sido feito ali 

nada? Que ali fossem campos verdejantes de uma família de um afamado poeta. Gostava 

que fossem campos para as pessoas se poderem divertir ali? Para brincar e virem cá matar 

saudades e ver as vacas a passar quando havia cheias? A cidade teve que se desenvolver 

como se desenvolveu Coimbra, o Porto, a Régua e outras cidades que estão feitas em 

zonas propensas a cheias. Agora, é evidente que tem que se fazer tudo o que é possível 

para minimizar esses efeitos das cheias. E isso foi sendo feito ao longo dos anos, nos quase 

30 anos dos maus do PSD, com os meios que tinham e com as soluções que tinham, 

fossem tentando remediar alguns erros que tenham sido cometidos, como o Sr. Presidente 

da Câmara também fez desde que está na Câmara Municipal com este executivo. Aliás, eu 

recordo-me, que um dos primeiros grandes desafios que o Sr. Presidente da Câmara teve 

quando chegou à Câmara foi a cana do rio que lhe deu oportunidade de começar uma 

requalificação daquela zona, que foi uma das principais intervenções para minimizar pelo 

menos, os efeitos da parte urbana da cidade na parte da várzea e na parte da margem 

esquerda já será mais difícil. E a questão é que recorrentemente eu continuo a ouvir que 

sempre que há uma cheia, por um lado a enaltecerem os esforços gloriosos que este 

executivo tem feito para acabar com as cheias e por outro para continuar a culpar 

eternamente os malvados do PSD que deixaram construir a cidade quando a cidade já lá 

existia também na baixa, mesmo na rua do famoso poeta que tanto vocifera contra isso. E 

tenho também ouvido nos últimos tempos, algumas críticas, agora quando houve cheias, 

criticas de várias pessoas, aqui em Águeda, da ineficácia e ineficiência do tal canal que foi 

feito ao rio. Aquele canal foi ali construído eu acredito que ele minimize alguns efeitos de 

cheias mais moderadas, memo nas cheias grandes durante os primeiros momentos, mas 

quando a água é de facto muita, passa por cima do canal e eu que não sou engenheiro 

hidráulico, não percebo nada de caudais, nem hectolitros, nem metros por segundo, parece-

me evidente que quando a água passa por cima daquilo tudo, estar lá o canal ou não estar é 
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praticamente inócuo, a partir de um certo momento e essa para mim é a verdade. Acho que 

são profundamente injustas as críticas que fizeram ao Sr. Presidente da Câmara e ao 

executivo pela ineficiência do canal, mas também é verdade que o Sr. Presidente da 

Câmara e o seu executivo se puseram a jeito. Porque durante os últimos quatro anos, eu 

não trouxe para aqui os recortes dos jornais porque achei que não valia a pena, mas estive 

a dar uma vista de olhos há bocado, são imensos recortes de jornais, entrevistas na rádio e 

nas televisões o Sr. Presidente da Câmara e mais recentemente o Sr. Vice-presidente a 

vangloriarem-se da magnífica obra do canal que ia acabar com as cheias em Águeda. 

Agora, nos últimos dias já corrigiram o discurso para “minimizar”, “ajudar a minimizar”. Mas 

durante um tempo, o Sr. Presidente da Câmara deu várias intervenções que dizia “espero 

que seja o último ano de cheias em Águeda, as cheias vão acabar”, ou seja: a verdade é 

que quando vem uma cheia mais a sério, viu-se o efeito que foi, praticamente igual aos 

outros. Porque por azar do destino do Sr. Vice-presidente da Câmara, numa semana em 

que houve um primeiro ameaço de cheia, apareceu e bem a desempenhar o seu papel e da 

Proteção Civil que aliás aproveito para parabenizar por isso, a vangloriar-se da obra do 

canal que impediu que houvesse mais estragos, uma obra de quase 2 milhões de euros, na 

semana seguinte, azar! Não resolveram nada e a cheia passou por cima de tudo e a cidade 

ficou inundada. Ou seja: por um lado acho injusto que se criem expetativas elevadíssimas 

sobre as cheias do canal, poderão ter algum efeito lúdico e paisagístico no tempo de verão, 

mas que para o efeito, mas que para o tal efeito das cheias, não são a tal solução mágica 

que andaram por aí a apelidar e quer queiram, quer não queiram, eu acredito que 

quisessem, mas obviamente não faço essas intenções, trouxeram muitos proveitos políticos 

é evidente e é preciso que estas coisas também se esclareçam porque não é só quando as 

coisas correm bem mas também quando correm mal. Eu não vou alongar-me muito com isto 

porque seria redundante, a verdade é que quando a água, vem pouco mais há a fazer. No 

que compete ao executivo municipal é que encontrem soluções que minimizem este efeito, 

fazer valer a sua força política junto das entidades que estão acima e têm poder para 

resolver grandes obras a montante, a jusante e até na cidade, penso que é isso que têm 

feito e continuam a fazer, mas que não caiam na tentação de fazer aproveitamentos 

políticos numa outra obra que vai sendo feita porque, na verdade eu remato com isto: estas 

cheias da semana passada e as cheias de 2001, a verdade é que a diferença, nas cheias de 

2001 apareceu aqui um poeta muito famoso chamado Manuel Alegre, que veio cá, que 

vinha cá e tinha por hábito vir cá nessa altura vociferar e fazer muitos insultos e muitas 

críticas aos autarcas de então, esses malvados assim que houvesse cheias. Desta vez não 

veio. Não lhe fez grande diferença porque de resto, andou-se de barco na rua de baixo. ------
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------ Finalmente deixo só uma reflexão. Espero que o Sr. Presidente tenha muita atenção à 

questão das obras do Parque da Cidade. Eu acho uma ideia interessante a questão do novo 

parque urbano da cidade, mas já lhe disse várias vezes e já o escrevi publicamente sou 

muito céptico em relação a tudo o que se possa vir a fazer em termos de Parque Urbano, 

numa zona em que recorrentemente, não é preciso ser uma cheia muito grande, mas aquela 

zona prevista para o Parque urbano, mesmo sem ser uma cheia muito grande, aquela zona 

vai ser recorrentemente afetada pelas cheias. Seja o que for que se planeie fazer no tal 

Parque urbano que se tenha em conta isso o que eu penso que vai limitar muito o que se vai 

lá fazer.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ “Como forma de correção, o Presidente da Junta dos arredores de Águeda. Eu digo 

que o Sr. Presidente da Junta é o Sr. Presidente da Câmara de Águeda porque toda a zona 

central da cidade é da responsabilidade da Câmara e não da Junta. --------------------------------

------ Eu vou começar com um poema, tendo em atenção aqui a recorrência do Dr. Alberto 

Marques ao poeta, vou começar com um poema de um famoso poeta de Águeda da Venda 

Nova: “com 30 anos de incompetência, o São Pedro sofreu de incontinência”. Estou em 

Águeda e isto é um poema para si. Porque de facto, como é que eu lhe vou explicar a 

questão da cheia? Olhe: Se o Sr. Alberto conhecesse Águeda, devia ter conhecimento do 

Fanfas. O Fanfas era uma taberna especial em Águeda. E, portanto, muito mais água que o 

canal, levava a zona que foi aterrada pelo PSD para o tal desenvolvimento contraditório. 

Sabe que o grande problema é que o PSD é um partido político contraditório. Porque o Eng. 

Hilário veio aqui pedir um túnel ou uma ponte para desenvolver Águeda para o Ninho de 

Águia. Já podia ter feito há 30 anos porque está lá exatamente no mesmo sítio. A questão 

era não aterrar na várzea e não precisamos de ser engenheiros de hectolitros e mililitros, é 

perceber como é que funciona a natureza. Ou seja: alguém que é de Macinhata, Macinhata 

tem o mesmo problema que Águeda. Não sei se sabe. É curioso que eu olho em direção à 

mesa e não vejo lá casa nenhuma. Sabe porquê? Porque as pessoas de Macinhata não são 

tolas. Conhecem o rio; conversam com ele e sabem que o rio quando enche, leva tudo à 

frente. Portanto, em zonas de cheias, não se fazem casas nem construções, nem se permite 

aterrar o que quer que seja em prol do desenvolvimento. Chama-se a isso um falso 

desenvolvimento porque dá sempre problemas. E foi exatamente por isso que o PSD criou 

esse problema ou ajudou a agudizá-lo, não o minimizou. E portanto, quem se recorda, quem 

cresceu em Águeda, e quem conviveu com o rio como o poeta, porque o poeta quer vocês 

queiram quer não, é mesmo de Águeda, ali nasceu, ali cresceu; foi campeão nacional 
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aprendendo a nadar no rio de Águeda e por um clube de Águeda e o poeta é mesmo de 

Águeda. Quer o PSD queira, ou não queira, é um dos maiores vultos da literatura 

portuguesa, quer o PSD de Águeda queira ou não queira, e é uma das figuras maiores da 

Democracia, em Portugal. Portanto, aquilo que se pede é que quando alguém é grande 

demais, a gente tenha algum respeito. Já não digo muito, mas algum. Deixem lá o poeta 

porque ele era da natação. Não era de andar de remos. Portanto, deixem lá o poeta em paz 

e em Lisboa. Respeitem-no que ele nunca faltou ao respeito a Águeda. E se calhar fez muito 

mais por Águeda do que quilo que o PSD deveria ter feito porque teve o poder na mão e não 

o fez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vamos então à zona industrial de Macinhata. Sabem que eu ando na política há muitos 

anos. Tenho 48 anos, mas ando aqui desde os 14. Comecei na JS a colar cartazes. E 

recordo-me, ali com o velho Pélé que tem quase 90 e tal anos, ou lá quanto é, ele já tinha 

dado para ser meu avô quando eu vim para a política e nós na Assembleia Municipal, ele 

com uma voz forte e eu ainda com a voz fininha, falávamos na Zona Industrial de Macinhata. 

Certo, Carlos Alberto Guerra? Já há tantos anos. Eu ainda nem me fazia ouvir. Ninguém me 

dava importância nenhuma. Quando foi deputado municipal tinha mais de 18. E é que nessa 

altura e durante muitos e bons anos, um becoense como o nosso engenheiro Hilário, já 

figura proeminente na JSD de Águeda podia ter feito lobing agora com as eleições 

americanas, podia ter feito lobing. Um bom filho da terra para que o PSD, um bom filho da 

terra, não se esquecesse da sua terra. É que a IP5 já cá passava. E o Sr. Presidente da 

Junta de Macinhata que nem é de cá, falou que era da 1ª divisão, mas não é agora desde 

que ele veio para cá; já era na altura, já estava bem situada na altura. Então o PSD não vê 

nada e agora vem aqui o PSD tipo virgem ofendida a perguntar se o Sr. Presidente não vai 

fazer uma zona industrial. E lá vou eu fazer o que faço em todo o sítio que há plateias que 

não nos conhecem muito bem e que ouvem falar muito bem de nós. Temos que ser 

pedagógicos. O que a gente tem que dizer aqui é que clara e inequivocamente, todo o 

cidadão português numa má atitude de cidadania e se calhar temos que ser politicamente 

incorreto mas é olhos nos olhos que nós dizemos, sempre que a câmara ou uma junta vão 

fazer uma obra, é um obra do estado e tem que se aplicar aqui o imposto. Porque o 

concelho não é feito pelo Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara tem 

obrigação de fazer a parte dele, o que já não é pouco. Cada um de nós tem que fazer a sua 

parte pela sua terra. E o desenvolvimento das suas terras não é só o Sr. Presidente da 

Câmara. O Sr. Presidente da Câmara é um, com funções com grandes responsabilidades, 

mas é só um. O Presidente da Câmara vale se estivermos todos ao lado dele. Eu nem estou 

sempre ao lado dele. Mas a verdade é que se não estiver ao lado do Presidente da Câmara 
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tudo se torna muito mais difícil. E eu, agora, levanto a seguinte questão: qualquer um dos 

senhores deputados do PSD é Presidente da Câmara. Vem a Macinhata tentar negociar ou 

como aconteceu na freguesia de Águeda, também é preciso dizer. Na zona da Catraia de 

Assequins, em direção a Valongo, era uma boa zona para fazer uma boa zona industrial e 

antes de se avançar para o Casarão e eu sei, a Câmara Municipal também fez reuniões com 

agricultores e o que é que aconteceu? Queriam que a câmara infraestruturasse, arranjasse 

e as pessoas ficavam com os terrenos e com o dinheiro. Cada um de nós tem 

responsabilidades. Não são só os políticos e os que estão nos cargos políticos que as têm. 

Todo o cidadão tem. Quanto melhor for o cidadão na sua terra, melhor é a sua terra. Nem 

que seja para se juntar e incomodar o Sr. Presidente da Câmara ou o Sr. Presidente da 

Junta para fazer mais e melhor. Não devemos vir levantar reptos quando nós em tempo útil 

tivemos tempo para o fazer e não o fizemos. ---------------------------------------------------------------

------ Quanto às cheias, já agora vou falar porque eu sou mesmo de Águeda. É obvio que o 

canal bypass e a ponte lá em baixo e tudo o que se fizer em Águeda ou no Vouga, meus 

senhores, tirem o cavalinho da chuva porque quando chover há mesmos cheias. Eu acho 

que toda a gente se esqueceu que desde o Buçaco à Freita toda essa encosta toda a água 

desta encosta vem parar mesmo ao Vouga, e ao Águeda. E portanto, numa cheia de 

pequena dimensão, o canal, obviamente com as obras que foram feitas, quando caiu o muro 

e esse aproveitamento que foi feito, a cidade obviamente que foi minimizada. Agora quando 

chove, há lá algum homem, algum presidente de câmara, algum presidente da república ou 

quem quer que seja que tenha a capacidade de obstruir a força da água? -------------------------

------ Agora, reconheço que Águeda terá uma grande vantagem; em termos de atratividade 

no verão, estará muito melhor e nas pequenas cheias, no canal, como é óbvio, e tudo aquilo 

que for feito minimiza. Minimizar não é acabar. Portanto, acredito que tenha havido algum 

entusiasmo grande, quando se conseguiu fazer uma obra daquela dimensão. Também 

temos de dizer que não é fácil conseguir-se apoios para fazer uma obra daquela dimensão é 

provável que o executivo tenha embandeirado um bocado em arco e que numa situação de 

alegria exuberante, tenha dito que resolvemos a situação das cheias. Obviamente que não. 

Agora, que este executivo fez mais por minimizar as cheias e que os executivos do PSD em 

30 anos, contribuíram muito para as cheias, Dr. Alberto Marques é uma verdade de La 

Palisse. Escusava de o dizer porque toda a gente viu, toda a gente vê e toda a gente sabe. 

E peço-lhe mais uma vez: sabe que eu tenho um profundo respeito pelo Manuel Alegre, 

pedia-lhe: fale noutros poetas, fale noutras situações e repare que mesmo as cheias de 

Águeda, se o Sr. reparar, mesmo em 1995 e 2001, o facto de ele estar à janela, sabe que ás 

vezes as pessoas estão à janela e atraem televisões. Nós os dois vamos para a janela nem 
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as cigarras nos cantam. Então o que é que você quer? Está a perceber? Há pessoas que 

vão além da lei da morte. Eles vão para a janela e vão lá as televisões, nós vamos para lá 

os dois a janela e nem as cigarras. E sabe que, o facto de o poeta ter ido buscar às ninfas 

do rio Águeda, inspiração para mais um livro de poemas e termos tido a sorte de termos tido 

uma cheia nessa altura, se calhar colocou as cheias naquilo que é importante, que é nos 

meios de comunicação social mediáticos e se calhar contribuiu e facilitou muito o trabalho 

do executivo municipal, quando se dirigiu a certos organismos chamar-se “abrir portas” e 

não “janelas”; deduzo eu. Porque as coisas convêm que sejam faladas nos sítios certos. 

Portanto, eu peço-lhe que nunca mais venha cá falar do Manuel Alegre no bom sentido. 

Pode cá vir falar e pode falar mal, mas recite um poema da próxima vez. Fica-lhe melhor e 

as pessoas gostam mais.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “Vamos começar pelas cheias. ---------------------------------------------------------------------------

------ A Câmara que eu presido e esta equipa que me tem acompanhado, nós temos feito um 

trabalho de tentar minimizar os impactos das cheias e lutámos bastante para que fossem 

cumpridos alguns projetos que estavam parados em Lisboa há muitos anos. Projetos do 

INAG que diziam que resolviam os problemas das cheias em Águeda. Efetivamente, eu até 

achei que eles tinham razão. Eles eram os técnicos, eles diziam que resolviam e eu achei 

que resolviam. E disse-o! Não tenho problemas em o assumir. Só que a Natureza sabe mais 

do que os técnicos e que os políticos que vão atrás dos técnicos. Não costumo ir muito atrás 

dos técnicos e desta vez fui e, efetivamente, a Natureza fez-me ver que não tinha razão. 

Todas as obras que fizemos, e não foram só as que nós fizemos agora, mas a tirar os 

aterros todos daquela várzea, fizeram com que esta cheia não fosse, em Águeda, a maior 

cheia de sempre. Os caudais que temos, os registos que nós temos, na Redonda e em 

todos os outros afluentes de Águeda dizem que passou lá mais água. A água que esteve em 

Fermentelos são mais 25cm do que na última cheia, chamada a cheia centenária. Mais 

25cm. Isto quer dizer que duas obras, os aterros e duas obras que nós fizemos, duas 

principais obras, uma que está incompleta e mais uma vez peço desculpa às pessoas de 

Óis por não estar, mas o aterro tem a ver com a empresa, aquele aterro já foi tirado e aquilo 

já funcionou. Já não teve aquela barreira. E o canal permitiu a passagem de muitos mais m3 

por segundo. Nada disto resolveu, mas minimizou. Se não houvesse canal, se não se 

tirasse o aterro de Óis da Ribeira, eu estou convencido que nós tínhamos tido na cidade de 

Águeda, a maior cheia de sempre. É disto que estou convencido. ------------------------------------

----- Não vou estar aqui a falar dos erros do passado porque o erro principal e o que nos 

resta é terem fundado Águeda junto ao rio. É um erro fundador. Depois foram-se cometendo 
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erros sucessivos. Alguns já seriam suficientes para não se cometerem, mas foram-se 

cometendo. Mas agora estamos a tentar evitá-los e é isso que nós temos de fazer. Eu 

considero que a bacia do Águeda é uma bacia complexa, porque não é só o Águeda. Já foi 

aqui dito pelo Sr. Paulo Seara que é uma bacia enorme e não está devidamente estudada e 

não há modelos que digam como é que isto vai funcionar. Sabemos que se chover muito na 

serra temos água cá em baixo, mas o que é que isto vai dar? Vai dar uma cheia grande, 

uma cheia pequena? Quais são os cuidados que temos que ter para as pessoas? Não 

sabemos rigorosamente nada sobre isso e as pessoas já sabem disto. Estão atentas. Já se 

habituaram com isto. Mas, aquilo que nós temos visto, e face às intervenções que estavam 

previstas e estão praticamente concretizadas pelo INAG não resultam, aquilo que eu penso 

que temos que fazer, a nível das cheias e no que concerne a Águeda, mas não só, é uma 

abordagem multifatorial, podemos dizer assim. ------------------------------------------------------------

------ Por um lado, e vamos começar na próxima segunda-feira, quando temos uma reunião 

com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, propor que haja um organismo para começar a 

estudar devidamente esta bacia que tenha em conta as diferentes participações de caudais 

dos diferentes rios. Neste momento, nós não estamos há dois séculos atrás em que não 

tínhamos tecnologia para fazer isto. Neste momento começamos a ter tecnologia e 

precisamos de ter uma universidade que acompanhe este estudo. Porque um estudo destes 

e da evolução destas situações, não é de um ano para o outro. Exige histórico e exige 

acompanhamento. Esta é uma primeira ação. Propor e fazer. E outras que temos de 

começara a ter, no que se refere a Águeda. ----------------------------------------------------------------

------ Outro dia, quando aconteceu no Algarve, aquele problema em Albufeira, mandei medir 

a cota mais baixa de acesso ao rio e mandei medir a rua de baixo, a Rua Vasco da Gama. E 

a diferença entre a cota dos degraus de acesso ao rio e a rua de baixo é superior a 1m. Isto 

quer dizer se tivermos uma forte bátega de água, e o rio não levar água nenhuma, nós 

temos na baixa de Águeda um metro de água porque ela não chega ao rio. Certo? E isto, já 

nós começámos a pensar em por pessoas a estudar isto. Porque este é um problema; outro 

problema é este que nós temos das cheias que tem que ser analisado de outra forma. --------

------ Nós temos, na minha perspetiva, duas formas de chegar a este problema. Por um lado, 

começar a trabalhar com as pessoas porque as alterações climáticas estão aí. Aquilo que 

nós tivemos em 2001 foi uma cheia chamada centenária, que afinal já teve outra centenária 

passado 10 anos e isso quer dizer que daqui a 2 anos podemos ter uma centenária ainda 

maior e começa a ser a rotina. ----------------------------------------------------------------------------------

------- Então, eu acho que temos de ter aqui dois trabalhos: um de proteção civil, nosso junto 

com as pessoas de preparar condições para que se protejam melhor das cheias; ter 
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comportas, ter situações de previsão e defendermo-nos melhor de uma quota acentuada de 

água; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De outra situação, e este é um problema maior, de maiores custos, de maior folgo, é 

começar a fazer projetos de reformular totalmente as redes de água pluviais e saneamento 

da baixa de Águeda. E porquê? Porque nós podemos por comportas no rio, segurar a água 

mas ela começa a entrar-nos toda pelas pluviais e pelo saneamento. E nós só conseguimos 

resolver este problema se tivermos a colocação do saneamento fora da zona de cheia e das 

pluviais a mesma situação. Portanto, há aqui um trabalho de fundo que é preciso começar a 

planear, que vamos começar a estudar, mas isto é um trabalho de fundo para se fazer e que 

queremos começar dentro de pouco, e segunda-feira irei já a falar com o Sr. Ministro sobre 

estas situações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre as cheias eu só quero agradecer a todos aqueles que se envolveram, ao meu 

executivo que se envolveu, ao Vereador Jorge Almeida que se envolveu mais de perto, 

como responsável da Proteção civil por delegação e a todos os bombeiros, a todos porque 

acho que houve um grande empenhamento de todos e as coisas correram bem dentro dos 

problemas que tivemos. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Uma situação que me faz sorrir tem a ver com o Parque da Cidade. Sabem que me 

sinto a voltar 20 anos atrás? Há 20 anos atrás eu propus fazer uns campos de areia na 

várzea. Toda gente dizia que era uma loucura, que aquilo ia tudo pelas cheias e que iria ser 

um desastre. Os campos estiveram lá muitos anos, não foram utilizados e não foram, pelas 

cheias. Foi nas obras de fazerem aqueles viadutos que os tiraram. Foi nessa altura que eles 

saíram. Portanto, aquilo que nós temos de fazer é intervenções adequadas ao local onde 

estamos. E um parque urbano, é um sítio para se estar, passear para se poder utilizar o 

espaço e se nós temos uma limitação que durante um ano temos 1,2,3 semanas que não 

podemos utilizar, mas temos um centro belíssimo que está no coração da cidade que 

durante 50 semanas podemos utilizar então utilizemo-lo durante as 50 semanas. Temos de 

o fazer, obviamente, de acordo com as condições que temos. É só isto. Porque não somos 

os únicos. Há outras cidades, referências mundiais, inclusivamente, que têm parques que 

ficam debaixo de água. Parques urbanos que estão junto ao rio, e estão lá e as pessoas 

utilizam-no. Quando é preciso depois de passar a cheia ir lá lavar, vai-se lá e lava-se. Está 

preparado para isso. Não há qualquer problema, quanto a essas situações. ----------------------

------ Quanto ao Eng. Francisco Simões, falou aqui da Estação Arqueológica. A Estação 

Arqueológica era um equipamento que estava a ser constantemente assaltado. 

Permanentemente. Nós temos de ter um novo modelo de gestão daquilo e temos estado a 

procurar esse modelo de gestão. Infelizmente, era um sorvedor ter aquilo, pois quase todos 
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os meses era assaltado e tiravam coisas de lá. ------------------------------------------------------------

------ Nós temos uma política de percursos e queremos apostar nos percursos pedestres, 

cicláveis etc., mas temos de ver muito bem como é que estamos a fazer isto. E 

inclusivamente, agora, no orçamento participativo, sugiram algumas propostas e nós até 

apoiámos, mas cada vez mais, queremos que estes percursos sejam usufruídos e tomados 

conta pela população. Porque senão começamos a ter uma fatura de manutenção destes 

espaços, enorme, para o executivo e para todos nós e temos de procurar aqui um meio-

termo de como vamos gerir isto. --------------------------------------------------------------------------------

------ O Canadá, por exemplo, tem voluntariado obrigatório. Mas é mesmo isto. Os meninos 

nas escolas têm um caderninho onde apontam todas as ações de voluntariado. Têm de 

fazer X horas de voluntariado. Trabalho para a comunidade. E isto é um princípio que 

deveria ser seguido. Todos deveríamos ter um sábado, um domingo, um dia em que 

trabalharíamos para a comunidade e podíamos tratar destas coisas, porque a nós não nos 

custava muito, era um tempo diferente, para os miúdos das escolas também não muito, e 

custaria muito menos a todos nós, em termos de impostos destas coisas e daria uma 

vivência melhor. Mas o voluntariado obrigatório conta para o acesso à universidade, no 

Canadá. Só para verem como estão estas situações. ----------------------------------------------------

------ Depois, sobre o Eng. Hilário Santos, tem ideias sobre onde nasceu e onde viveu e 

onde vive, aliás. Quer um Parque Empresarial para Macinhata e um viaduto para o Ninho de 

Águia que é ali na zona onde mora, mas de qualquer forma, Sr. Eng., eu quero lhe dizer que 

em termos de ideias, estamos bastante afastados porque, na realidade, as minhas ideias 

são bastante diferentes das suas. E as minhas estão à mostra; tenho-as concretizado. 

Portanto, podemos daqui deduzir das suas. Eu nunca acreditei nas suas ideias, obviamente 

foi o Sr. que disse, e o Sr. também não acreditou nas minhas. Portanto, eu tenho 

implementado as minhas ideias, aquilo que penso para o concelho. E posso-lhe dizer e 

recomendava que acompanhe as ideias modernas em termos de urbanismo, de 

programação de cidades, etc., porque são um bocadinho diferentes daquilo que está a 

pensar. Neste momento ainda não se pensam em grandes vias. Pensa-se em cidades que 

sejam habitadas. Pensa-se em terras em que se façam percursos a pé, de bicicleta, com os 

serviços. Pensa-se depois em mobilidade sustentável, cada vez mais. Este é o percurso. ----

------ E por isso, isto leva-me também à Casa do Adro e aquele pátio que lá está. Aquilo, em 

termos de impacto financeiro na câmara é diminuto, mas nós não temos de andar a 

empedrar tudo; não temos de andar a cimentar tudo. E nós temos que ver aquilo que são os 

países mais evoluídos. Eu estive com o Sr. Dr. Paulo Matos, enquanto presidente da 

Assembleia, na Finlândia; estivemos lá num parque. O parque principal da cidade é de terra 
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batida; saibro. Eles têm pior clima do que o nosso? Não têm. -----------------------------------------

------ E as tendências mundiais são para nós impermeabilizarmos o mínimo que nós temos 

de impermeabilizar; ter os espaços o mais naturais possível. Não é estarmos a pôr betão; 

não é isto que nos diferencia e que nos torna melhores e mais evoluídos. É ter o espaço o 

mais naturalizado possível. Quanto mais impermeabilizamos, mais problemas de cheias, 

temos, mais problemas temos a nível geral. Porque não estamos a reter a água da chuva, 

estamos a canalizá-la, a fazer ganhar velocidade e a ter problemas e a provocar problemas 

noutros lados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós vamos no próximo mês, o mais tardar em abril, lançar um programa de reabilitação 

e de apoios para a reabilitação do edificado. Porque nós entendemos que mais do que 

construir mais, aquilo que é necessário é preservar e conservar aquilo que temos. E o 

presidente da junta diz que precisamos, aquilo que vai acontecer, já não será no meu 

mandato quase de certeza, mas será no futuro, é que todos os terrenos que estão como 

rústicos e são urbanos, que não estão a pagar IMI irão ser todos classificados como urbanos 

e aquilo a que vamos assistir, é que vão entrar muitos terrenos no mercado e as pessoas 

não vão querer pagaras contribuições que têm de pagar. Porque há muito terreno aqui 

espalhado pelo concelho que tem água e saneamento à porta e não paga IMI e isto é 

também um fator de diferenciação também perante aqueles que pagam. Aquilo que falavam 

de alargar os perímetros, nós temos os perímetros urbanos que dão para o dobro da 

população e aquilo que falta são terrenos que vão para o mercado. Se nós tivéssemos 

planeamento como já foi aqui falado, como na Holanda, como disse o holandês quando cá 

chegou: “têm uma estrada, paga a estrada; paga as infraestruturas todas que lá estão à 

porta. Tem sido os cidadãos todos a pagar, para que alguém tenha uma estrada à porta. Por 

isso, não será neste mandato, não será comigo, mas de certeza que virão aí no futuro, 

alterações relativamente a estas vertentes.” ----------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

------ “Aproveito só este ponto da ordem de trabalhos para ver se se enquadra aquilo que no 

fundo vou perguntar, mas tem a ver como uma afirmação que foi feita, há bocado, 

relativamente à questão dos tratamentos de resíduos sólidos.  Eu fiquei espantado quando 
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me dizem que a Câmara tem um encargo de 700 mil euros e que só cobra 400 mil. Porque a 

Câmara está a cobrar 60% dos encargos que tem. Eu recordo-me que há uns tempos atrás, 

no início quando foi feita a negociação da recolha e tratamento de resíduos sólidos, ela foi 

feita em parceria na altura tanto quanto penso com a Câmara de Estarreja precisamente 

para que em economia de escala se conseguissem reduzir os custos. Também sei que 

havia mínimos que estavam estabelecidos e que obrigatoriamente teriam que ser pagos se 

os resíduos sólidos a produzir não correspondessem a essa volumetria. ---------------------------

------ Agora o que eu queria perguntar e porque fiquei espantado com este diferencial, é 

quantos cidadãos ou quantas casas neste momento estão a pagar resíduos sólidos e 

quantas é que efetivamente não pagam. Porque, há aqui uma décalage tão grande nos 

custos que era bom que nos fosse explicado, para nós percebermos também muitas das 

vezes se as reclamações que os senhores fazem têm alguma sustentabilidade e alguma 

justiça ou não. E era isso que eu gostava que o Sr. Presidente me pudesse esclarecer, se 

soubesse.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------- “Sr. Prof. António Martins, não tenho os números de cabeça, daqueles que pagam, 

mas a nossa conta já foi mais elevada. A conta da recolha e tratamento dos RSU’s já 

ultrapassou os 800 mil euros. Portanto já reduzimos por causa da redução desse concurso 

que fizemos e em que o custo desceu. Agora ainda há esta décalage, mas posso mandar-

lhe os números para ver. Tem decrescido. Está abaixo do mínimo, mas nós não temos pago 

a diferença. Peço desculpa, não são mínimos. Era aquilo que estava previsto. Estava 

previsto e nós estamos abaixo do previsto.” -----------------------------------------------------------------

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

----- “Ainda relativamente às RSU’s, gostaria que o Sr. Presidente nos enviasse exatamente 

os números da tal diferença que existe para compensar o serviço. Aquilo que há bocado 

explicou. Aquilo que nos diz é que de RSU’s o custo já andou nos 800 mil euros, agora 

ultrapassa os 700 mil e que só recebe 400 mil; há 300 mil euros de RSU’s que não recebe. 

Estaremos a dizer que quase 50% da população não paga RSU’s. Eu estou a falar nas suas 

contas, nos dados que o Sr. deu. Eu só pedia que os enviasse para nós percebermos o que 

é que está em causa. Só me estou a referir aos dados que o Sr. disse, há bocado.” ------------

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------- -

------ “Se me permite, eu não disse que 50% não pagavam. Cobramos 400 mil euros de 

RSU’s. Não quer dizer que seja quase 50% que não paguem. Isso quer dizer que a tarifa 

ainda deveria ser superior.” --------------------------------------------------------------------------------------

------- O Sr. Eng.º Hilário Santos  pergunta se está a pensar aumentar a tarifa, e como é que 
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cumpre a lei, ao que o Sr. Presidente  responde: ----------------------------------------------------------

------ “Eu estou a pensar manter a tarifa, mas isto tem que ser um trabalho de todos. Fazer 

uma campanha que as pessoas tratem mais da reciclagem, menos resíduos para tratar e 

estou à espera de maior receita daqueles que não pagam. Juntando os dois vamos tentar 

encontrar aqui um equilíbrio. Se o conseguimos tudo bem, se não o conseguirmos iremos 

ver o que vamos fazer. Mas aquilo que nós queremos para não aumentar o que eles estão a 

pagar, estejam todos a pagar no sistema. É isto que está. Senão temos de subir a fatura. Ou 

seja: as pessoas que pagam neste momento resíduos e segundo a moção que foi aqui 

aprovada, como nós teríamos de descer alguns que estão a pagar a taxa toda, alguns iam 

pagar, no mínimo 7€ ou 8€/mês para compensar aqueles que não iriam pagar nada.” ---------

------ O deputado Hilário Santos  solicita o número de pessoas e de habitações que pagam 

e não pagam taxa de RSU e o que é que isto representa nas contas do Município, a fim de 

ficarem elucidados, em relação a esse esforço. ------------------------------------------------------------ 

------ 3.2 – Tomada de conhecimento de Atribuição de Estatuto PIN 226 ao Projeto Júpiter da 

Sakthi Portugal SP21, S.A.; --------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------“A Sakthi, a fundição que está a ser construída, podemos dizer assim porque já fizeram 

as terraplanagens no parque do Casarão, sendo um investimento que vai ser superior a 50 

milhões de euros e reunindo outras características, número de postos de trabalho, etc. pode 

ser classificado como projeto de interesse nacional. E foi isto que foi concedido pelo 

governo. Este ser considerado projeto de interesse nacional também facilita outras 

operações que é por exemplo haver uma maior atenção para os estudos de impacto 

ambiental, tudo isso ser mais focalizado e haver respostas mais rápidas para se poder 

construir. Aquilo que esperamos, e já agora, é que no próximo mês comece mesmo a 

construção desta obra.” -------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Tomada de conhecimento do Contrato de Comodato a celebrar com a 

Universidade de Aveiro – Residências Universitárias da Escola Superior de Tecnologia e 

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

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

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “Este contrato resultou de uma autorização que foi solicitada à Assembleia Municipal e 

só definimos a forma como iria funcionar essa mesma autorização. Mantêm-se os 

pressupostos de que a câmara irá fazer obras nas antigas residências dos oficiais do 

Instituto Superior Militar. São 8 frações, 62 quartos, 62 pessoas que lá poderão ficar 
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alojadas e estamos neste momento a fazer o projeto e a estimativa da obra que iremos 

colocar a concurso é que seja cerca de 500 mil euros. A Câmara irá ser ressarcida deste 

dinheiro em singelo, ou seja a Câmara não é uma entidade bancária. Vai ser ressarcida do 

dinheiro ao longo dos anos, com as rendas que forem pagas pelos alunos, pela utilização 

dessas mesmas residências. Portanto, o que este contrato faz é estabelecer as normas 

como se rege e vai reger esta relação entre a Câmara e a Universidade de Aveiro.” ------------

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

representantes no Conselho Municipal de Educação; ----------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de indicação de representantes 

no Conselho Municipal de Educação. -------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de subsídio à 

Associação Humanitária Castanheirense, Associação de Proteção Civil de Belazaima do 

Chão, Associação da Barrosa em Defesa da Floresta e à Junta de Freguesia de Valongo do 

Vouga; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “Isto é feito consensualmente com os Srs. Presidentes das juntas de freguesia e das 

associações para apoios. Há aquelas associações que trabalham com os Bombeiros na 

prevenção e proteção dos incêndios.” ------------------------------------------------------------------------

------ 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, 

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de subsídio à 

Associação Humanitária Castanheirense, Associação de Proteção Civil de Belazaima do 

Chão, Associação da Barrosa em Defesa da Floresta e à Junta de Freguesia de Valongo do 

Vouga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

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

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

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

----- “É somente para corrigir aquilo que eu penso que é um lapso que acontece nesta 

proposta. É quando se refere à atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Macinhata do 

Vouga, responsabiliza-se a Junta de Freguesia do Préstimo por sabendo de desvios de 

dinheiros, a ser ela a responsável pelo pagamento e portanto, é uma proposta que nesse 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 26/fevereiro/2016  

45

formato eu acho que não pode e não deve ser votada. Era só chamar a tenção para isso. Ou 

se corrige, obviamente, por uma questão prática” ---------------------------------------------------------

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “Para nós foi um lapso. Obviamente vamos tratar o assunto com seriedade, onde está 

Junta de Freguesia do Préstimo deveria estar Junta de Freguesia de Macinhata.” --------------

------ Jorge Melo – PS:  -------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Pretendia apenas esclarecer aqui duas situações e dar aqui uma pequena achega. 

Queria tentar perceber porque é que não estão mencionadas, desde já, no protocolo todas 

as juntas de freguesia. Presumo que é uma presunção minha e nada mais que isso, que 

tenha sido aqui por parte de alguns presidentes de junta que ainda não tenham tido tempo 

para ou ainda não tenham pronto o trabalho que pretendem desempenhar no 

estabelecimento destes protocolos. Parece-me também que este adiamento e parece-me 

que isto já foi aqui referido numa assembleia, que este adiamento não se consiga completar 

num ano civil alguns dos projetos e protocolos que os mesmos presidentes de junta 

pretendem fazer. Aquilo que eu pedia era que dentro do possível, que este processo seja 

mais célere e que seja aprovado para todas as juntas de freguesia nesta 1ª Assembleia 

anual. Isto vai fazer, na minha opinião, com que algumas freguesias e consequentemente os 

seus munícipes saiam prejudicados se os protocolos só forem aprovados na próxima 

Assembleia porque só a partir desse momento em que o protocolo é aprovado, é que têm 

tempo e verba para iniciar a obra.” -----------------------------------------------------------------------------

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

de Baixo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Cumprimento em especial os macinhatenses na pessoa do Sr. Presidente da Junta 

que tão bem nos recebeu lá em baixo naquele espaço nobre do Clube Macinhatense. --------

------ Eu tinha pensado vir fazer esta intervenção no ponto 3.1.2 que tem um apoio para a 

União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, mas como vieram agora aqui fazer uma 

intervenção e falam de uma parte de que eu também queria falar eu vou começar por essa 

parte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Efetivamente, no caso de Barrô e Aguada de Baixo vem apenas um contrato 

interadministrativo com uma verba que diz respeito aos 50% que serão alocados este ano 

para a continuação da obra da Alameda Pratas e Sousa e não vem já a de Barrô que nós 

queremos fazer uma obra similar em Barrô, que começará este ano e expectavelmente 

terminará no próximo, e queria também dizer que eu gostava que as verbas fossem de tal 

maneira grandes e as obras de tal maneira avultadas que nós tivéssemos esse problema. 

Mas com a migalha que o Sr. Presidente da Câmara nos vai dar, num mês, num mês e 
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meio, se correr tudo bem, fica tudo resolvido. --------------------------------------------------------------

------ E isto entronca no que eu tinha mais ou menos alinhavado para fazer a minha 

intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Efetivamente já há muito tempo que eu não vinha a Macinhata. Por isso me penitencio 

e já hoje, aqui, estava a conversar que aprendi umas coisas. Aprendi umas ligações porque 

até acaba por estar mais ou menos parecida com Barrô e Aguada de Baixo. Vocês são o 

extremo Norte do concelho e Barrô e Aguada de Baixo, o extremo Sul. -----------------------------

------ Curiosamente tinha aqui preparado também uns números. A freguesia de Macinhata e 

a de Barrô e Aguada de Baixo, o número de eleitores é similar. Só temos mais meia dúzia 

de eleitores. Os batizados, não costumo perguntar ao padre. Posso vos dizer que este ano 

só há três comunhões, mas para o ano vai haver muitas eu sei porque o meu pequenino vai 

fazer a comunhão. Agora, nós temos mais em comum. Vocês queixam-se que têm algumas 

infraestruturas, algumas foram melhoradas. Perderam alguma indústria, nós vimos aqui 

algumas intervenções nesse sentido. Nós em Barrô felizmente não temos perdido muito; 

com esta crise houve algumas empresas que fecharam, como é óbvio, mas qual Fénix 

renascida das cinzas, muitas empresas que fecharam abriram um espaço e outras que 

sofreram nos primeiros anos de crise hoje estão em franca pujança. E eu posso vos dizer 

até por experiência própria tenho uma pequenina empresa que durante estes anos de crise, 

foi podendo crescer alguma coisa. E estou hoje aqui a dizer isto porque temos aqui hoje 

uma deputada e eu ia-lhe lançar um repto que fui lançando a vários políticos que fui 

conhecendo. Em Barrô falamos isto recorrentemente. Nós gostávamos de saber o que é 

feito dos nossos impostos. Eu penso que o presidente de Macinhata e os outros todos 

também gostariam de saber. Eu gostava de saber se há possibilidade, Dr.ª Carla Eliana, nos 

arranjar uma lista com todos os impostos pagos por freguesia e o acumular do Concelho. É 

um repto que lhe lanço. Já o lancei inclusive ao partido comunista, uma vez a uma pessoa 

que conhecia. Se pudesse facultar isso, se calar eu às vezes calar-me-ia com alguns tipos 

de intervenções, mas acho que não o farei porque até há bem pouco tempo Barrô estaria 

em 2º ou 3º lugar, se não me falha a memória, em termos de empregos e empresas por 

quilómetro quadrado. Ainda há bocado se falou aqui da Revigrés, é só uma das empresas 

de referência do nosso concelho e eu gostava de aproveitar isso para dizer ao Sr. 

Presidente que nós também precisamos de investimento, Sr. Presidente. E até tinha aqui, 

que eu não tinha nos meus arquivos, umas cópias dos jornais de um artigo de 17 de 

setembro de 2014. Na altura nós comemorávamos (e já agora agradeço a oferta do livro do 

Foral, que vou ler com atenção, porque isto também se prende com o Foral), quando nós 

fizemos as comemorações do Foral de Barro e Aguada de Baixo, lançámos além do livro, 
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chamamos-lhe dois monólitos para assinalar a efeméride um em Aguada de Baixo, no largo 

onde estamos a trabalhar e o outro no Largo Dr. António Breda em Barrô. E, o Sr. 

Presidente traz-nos hoje aqui um apoio de 18.500 euros para continuarmos aquele trabalho. 

E eu queria só deixar esta ideia no ar que são as palavras, com a permissão do Sr. 

Presidente, são as palavras que ele proferiu nessa altura, depois de lhe lançarmos o repto 

de reformularmos o largo em Barrô e de arranjarmos o largo em Aguada de baixo: - “ Não 

tem de ficar à espera da Câmara!” Respondeu o Presidente da Câmara a Wilson Gaio, 

sobre o arranjo da zona envolvente. - “Faça com as pessoas e depois não fique à espera 

porque a Câmara tem lá muitos projetos à sua frente. Disse ainda o Presidente da Câmara 

lembrando que cada vez mais temos de ter nas freguesias, locais onde as pessoas se 

sintam bem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente, faltam menos de 20 meses para o término do mandato. Com estes 

18.500 euros e os outros que eu espero que venham numa assembleia em abril se não 

estarei em erro, nós não vamos conseguir fazer a obra e o Sr. não vai cumprir a promessa 

que fez neste dia em 2014. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, deixo-lhe isto. Se quiser eu entrego-lhe o recorte, mas eu penso que saberá o 

que disse na altura.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “Também gostava de ter mais dinheiro, mas as coisas, como os senhores sabem, 

processam-se assim. A Câmara destinou um montante para ser distribuído pelas juntas para 

este tipo de obras. Os Srs. presidentes de junta acertaram a forma de divisão. Certo? Por 

unanimidade. Portanto, se não concordam, estão à vontade para renegociar, sabendo que o 

montante é aquele. E já agora, voltando à obra que o Sr. Presidente da Junta de Barrô falou, 

parece que aquela obra toda, só foram 17.500 euros, mas acho que já foram mais 50 mil, 

mais umas máquinas, mais não sei quanto para aquilo. Portanto, aquilo é mais uma obra da 

câmara. E eu acho que na realidade deveria ter sido a Câmara a fazê-la porque é lá, porque 

era no centro da freguesia, ficava a marcar, ficava bem e estava resolvido. Porque não são 

só 17.500; há mais dinheiro naquela obra. E aquilo fica muito bem. Eu acho que fica muito 

bem, tem o empenho da população toda, pelo menos foi o que me disse o anterior 

presidente da junta que arranjou também dinheiro para colocar também aquela casa a 

baixo. Aquilo valoriza mas melhora também obviamente toda a freguesia. -------------------------

------ A respeito dos dinheiros, meus senhores: acabem com isso! Não vale a pena! Vocês 

querem fazer o vosso número. Podem-no fazer! Mas digam também que não têm na região, 

no distrito, câmara que transfira tanto dinheiro como a Câmara de Águeda para as juntas de 

freguesia. Digam que também fica bem! Digamos tudo! Agora agradeçamos também aquele 
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que a Câmara transfere e não era obrigada a faze-lo se nós queremos fazer as coisas em 

colaboração, mas gostaríamos de ter mais. É isto!” ------------------------------------------------------- 

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

de Baixo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente, com o devido respeito, os 50 mil euros que o Sr. deu não foi para o 

arranjo do largo. Eu penso que falei do arranjo do largo. Os 50 mil euros foi à junta de 

freguesia de Aguada de Baixo para comprar aquilo e quando cheguei agora a este mandato, 

com o que me deparei, não preciso de caracterizar, se calhar se eu trouxesse umas 

fotografias as pessoas viam como estavam; foi a demolição e o centro de uma freguesia, em 

frente à igreja, na zona do coração de Aguada de Baixo, um terreno onde parte dele ainda 

está assim como nós vemos. Portanto, para as obras de reabilitação onde nós gastámos já 

perto de 28 mil euros, a Câmara Municipal deu 17.500 euros no ano passado; o resto foi a 

Junta de Freguesia que juntou das suas poupanças. -----------------------------------------------------

------ Já agora, quanto às contas e à distribuição nunca aqui ninguém disse que recebíamos 

menos que outros concelhos. Não é isso que está em causa. E também para que fique bem 

claro, e estão aqui os meus colegas presidentes, todos, a distribuição que foi feita em 

percentagens, eu não concordei com ela, porque os critérios têm 50% de estradas de todo o 

concelho por freguesia e outros 50% são população. Eu não concordei com esses critérios, 

ninguém aqui me vai desmentir e não foi por unanimidade. Foi democraticamente e eu tenho 

que viver com eles, mas tenho que batalhar para eles serem corrigidos. Porque as coisas 

mudaram, Sr. Presidente. Porque Barrô e Aguada de Baixo hoje, já não são o mesmo que 

eram, há 5, 10, 15 anos atrás; também perdemos população. Perdemos foi menos do que 

outras freguesias. Fala-se aqui muito, e eu sou dos primeiros e estão aqui presidentes que 

estão comigo há 10 anos, ou eu com eles, eu já fui também solidário com eles e serei 

sempre. Agora a solidariedade também tem o outro reverso. ------------------------------------------

------ Outra coisa que nós temos que falar claramente, é que o Sr. disse para eu não ficar à 

espera e eu não fiquei. Pus pés ao caminho, arranjei quem fizesse um projeto e mostrei ao 

Sr. e ao executivo, foi apresentado à população e arrancou. Acredite que eu não tenho 

vaidade nenhuma nem tenho necessidade nenhuma de o fazer. Se o Sr. Presidente garantir 

que arranja o Largo Dr. António Breda, faz um arranjo que é condigno para lá, e que anda a 

ser discutido desde o tempo, como diz o Dr. Alberto, dos malvados, e passaram-se 10 anos 

e está na mesma. Se o Sr. Presidente me garantir que faz, eu não tenho problemas 

nenhuns com isso. Antes pelo contrário. Porque nós não temos meios técnicos e muito 

menos humanos para às vezes fazer o que nós fazemos. Eu convido o Sr. Presidente a ir 

comigo; o Sr. Vice-presidente sabe o que é que nós tivemos que fazer tecnicamente e o que 
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tivemos que arriscar, porque é um risco, para fazermos todas as infraestruturas 

subterrâneas que estão debaixo do arranjo e o custo delas, claro. -----------------------------------

------ Portanto, Sr. Presidente: não me fale em números porque sabe que eu ando com 

números, mas são de outros. Eu não ando nisto por números. Eu repito e vou-lhe dizer isto 

até à exaustão, até ao dia em que eu acabar este mandato, pelo menos. Eu não fui eleito 

para mais nada que não seja representar os fregueses de Barrô e Aguada de Baixo. E fa-lo-

ei da melhor forma que eu sei e posso. Até porque estou mandatado para isso. Eu também 

fui eleito. E, apesar de não ter maioria tenho um mandato da Assembleia de freguesia para 

fazer estas intervenções e estas obras. ----------------------------------------------------------------------

------ Portanto, acho que já chega. Eu não tenho nada contra o Sr. Presidente, apesar de 

pensar o contrário. Não tenho que concordar consigo em tudo, assim como o Sr. não 

concorda com parte do que eu lhe proponho. Tenho que o apoiar e apoiarei quando 

concordar, mas o Sr. tem o dever de o fazer também connosco. Com todos os munícipes, 

com todos os presidentes e com todas as pessoas que ajudam a construir este concelho. ---

------- Desculpe a franqueza que é mesmo esta. E eu nem vou falar, nem quero falar porque 

já não tenho paciência, sequer, para discutir certos assuntos. Porque, por exemplo, está ali 

o Prof. António Martins que no seguimento destas cheias, possivelmente devia ter cá vindo 

também falar do assunto das inundações da zona Industrial de Barrô. O Sr. Presidente sabe 

o problema que está lá. Não se fez ainda nada. E nem um estudo temos para saber se é 

caro, se é barato, se pode ser feito, se não pode. Não temos que ser nós, porque nós não 

podemos fazê-lo. Temos técnicos competentíssimos, com quem eu lido na câmara que 

penso que se tiverem alguma criatividade e alguma liberdade podem ajudar-nos pelo menos 

a sabermos qual é o caminho que temos a seguir. --------------------------------------------------------

------ Desculpe-me o desabafo, mas acho que hoje tinha que ser. Tenho pena não ter sido 

em Águeda e ter vindo aqui a Macinhata fazê-lo; por isso me penitencio e peço desculpa.” --

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “O Sr. quando se mete a fazer uma obra deve saber com aquilo que conta. É tão 

simples como isto. Gosta é de fazer um número. É o que está a fazer um número. Tem um 

orçamento próprio e decidiu que gasta só ali um bocadinho e quer vir aqui a todas as 

assembleias municipais fazer um número com essa obra, porque é pouco dinheiro. O Sr. 

tomava uma opção: pegava no seu orçamento e fazia essa e Câmara fazia outras obras. 

Não me diga que o seu orçamento só dá para fazer aquela obra. Só tem aquele dinheiro. 

Tenha calma Sr. Presidente da Junta. ------------------------------------------------------------------------

------ Agora, aquilo que se passa, o Sr. sabe aquilo a que tem direito, sabe aquilo que lhe 

cabe e está negociado. Não vale a penha estar a fazer o número do coitadinho que só me 
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dão isto, porque esses valores estão negociados com todos os presidentes de junta. O Sr. 

quer fazer sempre o seu número. Aliás, eu desafiei-o sobre aquela situação que o Sr. referiu 

que falou relativamente à situação da zona industrial, eu desafiei-o a fazer o estudo e a ver 

quanto é que podia ficar essa intervenção, em público na freguesia. O Sr. saiu de fora. Era 

saber quanto é que custa. E dizer custa X. Não é arranjar os técnicos para fazer. Isto é que 

é sentido de cooperação. Se é preciso fazer uma intervenção é dessa forma que nós 

trabalhamos com os Srs. Presidentes de Junta.” ----------------------------------------------------------

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

de Baixo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Coitadinho?! Coitadinho?! O Sr. Presidente sabe qual é o nosso orçamento? Dos 250 

mil euros para cerca de 3 400 pessoas, são 250 mil euros. Sabe quanto desse orçamento é 

que passa da câmara para a junta, para pagar a funcionários de escolas e coisas do 

género? Sabe com quanto dinheiro é que nós ficamos? Nós fazemos os relatórios que são 

entregues trimestralmente na câmara na delegação de competências. O Sr. sabe quantas 

ruas, largos e vielas, que nós temos que limpar, com as verbas que vocês nos atribuem? E 

depois diz “coitadinhos”? Diga-me se conseguir: estamos a mais de meio do mandato, qual 

foi o investimento que a Câmara Municipal fez em Barrô e Aguada de Baixo, neste mandato. 

Diga-me um e valores. Tem uns pacotes lançados de pavimentações. Estamos a brincar, Sr. 

Presidente?! O Sr. Presidente sabe que nós temos duas escolas para limpar, que temos 

duas secretarias a funcionar, dois postos de correios a funcionar. Nós não fechamos 

serviços Sr. Presidente. Há coisas que têm de ser ditas. Eu não vou aqui referir a obra a), 

b), c) ou d), na freguesia K) ou Z), mas uma coisa é a verdade. Zero de investimento, neste 

mandato, em Barrô e em Aguada de Baixo; até hoje zero.  Enviaram os pro5tocolos e não 

fizeram rigorosamente mais nada. As minhas desculpas. Não vou entrar nisto e não aceito a 

forma como o senhor hoje me tratou aqui. Não lhe mereço isso pois nunca o ofendi, nem de 

perto, nem de longe. Não aceito esse tratamento.” --------------------------------------------------------

-------- Neste momento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda  esclarece que 

não ofendeu o Sr. deputado Wilson Gaio, e se ofendeu pede desculpa. ----------------------------

------ António Martins – CDS : ----------------------------------------------------------------------------------

------ “Tenho que chamar a atenção do Sr. Presidente da Câmara porque é politicamente 

incorreto o que ele fez neste momento. De facto, quando a Sr.ª D. Regina Quaresma aqui 

veio há bocado, olhei para aquela fotografia e lembrei-me da rotunda da Jamarcol, mas 

entendi que já era bater demais no Sr. Presidente voltar a falar na rotunda da Jamarcol, pois 

começa a ser recorrente em todas as assembleias, até já cheguei a fazer uma aposta com 

ele, mas eu estou convencido que o Sr. Presidente vai embora sem fazer a obra. ---------------
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------ De qualquer das formas, Dr. Gil Nadais, o senhor sabe que não é correto o que acabou 

de dizer. É verdade aquilo que disse; é verdade o desafio que fez, mas o senhor sabe 

perfeitamente que a Junta de Freguesia não tem capacidade técnica para fazer um estudo 

daqueles. E também sabe que a junta de freguesia para fazer um estudo daqueles vai ter de 

pagar. Não menospreze a situação, Sr. Presidente, porque o senhor sabe que é uma 

situação complicada e à qual a freguesia merece que a Câmara dê atenção. O senhor sabe 

que estamos a falar de uma zona industrial onde estão montes de empresas que todos os 

dias laboram, que produzem impostos para o Estado e para a Câmara Municipal; que tem 

montes de postos de trabalho; uma zona industrial que felizmente tem estado a crescer e 

penso que também merece da parte da Câmara Municipal um sinal de que considera que de 

facto tem que ter uma atenção. E aquilo é uma situação que não é recorrente. Não está 

todos os dias alagado, mas basta que chova um pouco mais e aquilo fica absolutamente 

intransitável. Só de jipe. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Dr. Gil Nadais: eu acho que Barrô e a Zona Industrial de Barrô e peço desculpa por 

ser de Barrô, não é por uma questão de ser de lá, mas é por uma questão de elementar 

justiça, eu acho que merecia da Câmara um sinal de que esta está preocupada com a 

situação e no mínimo deveria fazer um esforço e eu peço-lhe que o faça, para que através 

dos serviços técnicos mande fazer um estudo para que se tenha uma ideia de quanto é que 

aquilo custa e qual é a viabilidade de fazer aquilo, quais são os requisitos técnicos que 

aquilo necessita. Se o senhor não o fizer até ao final do seu mandato, se não o quiser fazer, 

se não tiver possibilidades, capacidades técnicas ou dinheiro, tudo bem! Bem explicado, nós 

compreendemos, mas pelo menos deixa ficar um serviço pronto e orientado para que quem 

venha a seguir lhe possa deitar mão. Acho que é uma questão de elementar justiça. E 

também lhe pedia que não nos volte a fazer falar desta situação porque basta um gesto seu, 

mandando fazer um estudo porque nós vamos acalmar uns tempos e vamos ficar à espera. 

Depois dele feito, vamos ver se é uma coisa que a Junta de Freguesia possa fazer, mas 

daquilo que ao ouvi ao Sr. Presidente da Junta ele não vai ter orçamento para isso, ou se 

para tirar aos parcos recursos da Câmara para ajudar a resolver uma situação que é 

lamentável, é vergonhoso e quando alguém estrangeiro vem às empresas da zona de 

Águeda e já vêem a muitas, como o senhor sabe há empresas de referência naquela zona, 

algumas que estão também a investir neste momento no Parque industrial do Casarão, no 

Parque Empresarial e portanto têm ali também a sua extensão de negócio. E eu repito: é 

necessário que o Sr. Presidente tenha isto em atenção e é merecido que o senhor dê um 

sinal neste sentido. Portanto se o senhor acha que tem meios técnicos na Câmara neste 

momento que lhe possibilitam isso, tudo bem; se não tiver, tem seguramente à mão mais 
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meios e mais informações que o Sr. Presidente da Junta de Barrô e pode de facto dar um 

andamento neste assunto. Portanto deixo isso ao seu critério, mas sua não atire para cima 

do Presidente da Junta de Freguesia, uma coisa que de facto eles não têm na minha opinião 

e na sua também, o senhor sabe que é verdade, não têm capacidade de fazer a não ser que 

tenha de despender umas dezenas larguíssimas de milhares de euros por um estudo 

daquela natureza. Portanto, deixo isso à sua consideração.” ------------------------------------------- 

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “Não estava aqui em questão o dinheiro. Estava em fazer andar o processo. Em saber 

quanto é que custa um projeto daqueles para fazer andar. Nunca me passou pela cabeça 

que fosse a Junta a fazê-lo. O projeto pode avançar com isso. Mas não tem de ser a 

Câmara a fazer tudo. Eu não tenho problemas em vez de mandar fazer isto aos serviços 

técnicos, dizer à Junta para fazer e dar o dinheiro. Não há problema nestas coisas. É neste 

sentido que há colaboração. Não começámos aqui a discutir o dinheiro. Não chegámos a 

essa parte. O Sr. Presidente da Junta a respeito ainda da distribuição de verbas fez sempre 

a partição da fatia que lhe coube, pelas duas freguesias. É uma opção dele. Outros fizeram 

opções diferentes. Fizeram do equipamento e acabaram este ano nesta freguesia e na outra 

freguesia fazem no ano seguinte, mas foi opção dele não tenho nada contra. Agora, aquilo 

que se passa é que nós temos para estes projetos, temos uma determinada verba e é o que 

lá está. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos com certeza que já quer há 

muitos anos, que quer o Largo da Sra. da Saúde, feito. Eu não tenho problemas. É uma das 

poucas promessas. Esta da Jamarcol, ninguém me ouviu a prometer nada. Sobre a Sra. da 

Saúde já me ouviram a prometer. Eu aí tenho uma promessa. Dos outros eu vou fazendo. 

Se houver uma colaboração eu faço mais depressa; se tiver que ser feito pelos serviços, há-

de ser feito. É tão simples como isto. Se todos quisermos colaborar é mais rápido. Se não 

quiserem colaborar e estiverem todos à espera da Câmara demora mais algum tempo. Lá 

chegaremos quando pudermos.” -------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ “Chegando aqui ao ponto do dinheiro é sempre um problema, mas a questão não está 

só no dinheiro; está na falta dele. E há outra coisa que ainda é pior que a falta de dinheiro, 

que foi aquilo que eu já falei aqui muitas vezes que se chama a lei. E a grande questão está 

em que o país tem mais de 3 mil e tal freguesias e nós nunca nos soubemos dar ao 

respeito. E portanto estamos sempre numa situação de menoridade. A questão é que a lei 

75 foi feita à pressa em cima do joelho com uma reorganização administrativa mal feita. Em 

Águeda alterou por completo a relação que existia entre as freguesias fazendo de freguesias 
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pequenas, maiores e, portanto em tudo aquilo que foi feito em cima dos joelhos hoje 

estamos a ser prejudicados por isso. --------------------------------------------------------------------------

------ Reparem numa coisa: porque é que a cidade de Lisboa fez ela uma reorganização 

administrativa? Reorganização administrativa que foi feita pela cidade, que fez uma lei que é 

a 56 e que diminuiu de 54 freguesias para 23 e vejam lá, passou de 23 milhões para 68 

milhões que a Câmara passa. Passando o seguinte: finanças, dinheiro; pessoal e 

maquinaria. Hoje em Lisboa, esta cena que aqui se passou, que se passa pelo país inteiro, 

não acontece porque a junta de freguesia não tem dependência da Câmara. Não tem. É 

autónoma. E a grande questão que se põe aqui, é exatamente essa. É que nós, não temos 

autonomia financeira nem de meios técnicos, nem de meios humanos. E em casa onde não 

há pão, todos ralham e ninguém tem razão. ----------------------------------------------------------------

------ É um facto Sr. Presidente que a Câmara do distrito de Aveiro que mais dinheiro dá às 

freguesias é Águeda a seguir à de Ovar. Embora per capita a coisa em Águeda fique maior.  

Primeiro é Ovar a seguir é Águeda que per capita dá mais. E eu por exemplo acho, eu não 

lhe vou agradecer dinheiro nenhum que me deu, eu não agradeço mesmo. Isso é uma 

obrigação legal e até sei que o Sr. Presidente sabe que a gente otimiza e rentabiliza esse 

dinheiro fazendo mais obra com menos dinheiro, por isso o dá. Se não, conhecendo-o eu 

como o conheço, não dava e não dava mesmo e muito bem. Pois o senhor estar a dar 

dinheiro para a gente o meter fora, na minha opinião também o não devia dar, mas os 

presidentes das freguesias de Águeda lá vão com as suas capacidades ou falta delas lá vão 

gerindo bem o dinheiro e é unânime e reconhecido por todos que têm aplicado bem o 

dinheiro e têm sabido apoiar a câmara no progresso do concelho. -----------------------------------

----- Queria também dizer aqui ao Sr. Presidente, e aos meus colegas que nenhum 

presidente da junta aplica dinheiro numa junta e na outra. Essa história é outra história que 

tem que acabar. Não há a freguesia de Aguada de Baixo e a de Barrô. Primeiro acabou a de 

Aguada de Baixo e depois acabou a de Barrô da mesma maneira que acabou a de Águeda 

e a da Borralha. Acabou. Existe agora uma coisa que se chama União de Freguesias porque 

a lei é clara e tem um número de contribuinte novo e é tudo novo. Portanto nem há freguesia 

de Águeda nem da Borralha. Há uma nova unidade administrativa e por isso é que houve a 

reorganização administrativa. E portanto, a freguesia que passou a ser união passou a ser 

uma freguesia una. E estava eu a dizer que aquilo que tem de facto ser repensado é a 

questão da lei 75 e das juntas de freguesia ganharem autonomia. Isso era o que nos devia 

mobilizar em vez de passarmos a vida em guerra com a Câmara. Nós éramos no fundo, 

como pedintes. É aquilo que a lei fez de nós e portanto, nós estamos sempre dependentes 

da melhor boa vontade ou da pior boa vontade de uma câmara municipal. E também já 
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disse uma série de vezes que nos devíamos sentar todos à mesa com a Câmara Municipal 

para renegociarmos com a Câmara, não aquilo que a gente chama de protocolos, mas 

aquilo que a gente faz no dia-a-dia que é a limpeza, são as competências delegadas do dia-

a-dia. Acho que nos devíamos sentar todos à mesa para rever essa situação para 

discutirmos muito seriamente isto, senão todos os anos acontece isto em todos os 

orçamentos acontece isto e eu acho que não é dignificante nem para nós, nem para a 

Câmara nem para os fregueses, nem para ninguém este tipo de discussões. ---------------------

------ Da mesma maneira que eu acho que deviam haver reuniões de trabalho entre 

executivos, reuniões obrigatórias por lei, de três em três meses, para discutirmos 

seriamente, entre executivos, o que fazer. E acertar e coordenar esforços num sem número 

de sentidos que é outra coisa que não é feita. Portanto, eu acho que, montes de vezes, 

discutimos dinheiro a mais e competências a menos, e a definição das regras. Porque nós, 

toda a vida, enquanto a lei for a 75 e estiver nos moldes em que estiver, vamos estar aqui 

recorrentemente a fazer estas figuras, a discutir isto e sempre com a situação na mesma. E 

aquilo que eu queria era que a lei fosse alterada e que a revisão tivesse sido bem-feita, a 

revisão administrativa que foi mal feita e cada um tem que assumir as suas 

responsabilidades. Quem esteve a favor dela, se calhar, tem que assumir mesmo a 

responsabilidade de ter estado a favor; quem esteve contra, infelizmente, como eu, tem que 

aguentar com isto, o que me custa muito.” ------------------------------------------------------------------

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

Espinhel: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Antes de mais agradeço a receção que o executivo de Macinhata do Vouga nos fez 

aqui hoje. Estão de parabéns, fomos muito bem recebidos. --------------------------------------------

------ Em relação a este assunto que nós estamos a falar, dos apoios e a seguir vamos falar 

dos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia, eu queria deixar aqui algumas 

considerações sobre isto. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara diz e muito bem, que é dos concelhos que mais transfere 

para as juntas de freguesia, mas se calhar as juntas de freguesia têm alguma coisa a dizer: 

se calhar têm os melhores presidentes da junta do distrito de Aveiro; porque se calhar 

ninguém tem a dinâmica que nós todos temos; a Câmara ajuda-nos, mas nós também 

ajudamos a Câmara. E o que eu acho é que de facto deveríamos estar aqui a debater isto 

seriamente e se calhar dizer que precisávamos de mais dinheiro porque nós executamos 

muito bem as tarefas que nos são confiadas e muitas vezes fazemos além daquilo que 

deveríamos. O colega Paulo fala muito bem na Lei nº 75 e é uma das pessoas que a cumpre 

rigorosamente e que se não é da competência dele passa para a Câmara Municipal. Mas, 
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muitas das vezes, sabem que fazemos além do que a Lei no 75 diz. E porquê? Porque nós 

estamos fora da cidade de Águeda. Na cidade temos outra capacidade; a Câmara vai lá e 

faz. As freguesias serranas têm esta particularidade, demora até que os meios se 

desloquem até lá. É muito mais rápido serem as juntas de freguesia a fazer o trabalho e daí 

serem nossos parceiros. Nunca vos virámos as costas e a Câmara nunca nos virou as 

costas. O que nós queremos e que achamos é que deveriam estar mais verbas afetas a 

estes trabalhos que nós desempenhamos. Muitas vezes não as desempenhamos melhor 

porque o dinheiro também não chega. Eu sou um dos que o Sr. Paulo Seara acusa de 

contas de merceeiro, naquele acordo que fechámos, não por unanimidade, mas por maioria. 

Mas porquê? Porque era o que nós tínhamos e nós precisávamos de o fazer, mas se tivesse 

posto mais, nós mais faríamos, Sr. Presidente. É este o repto que lhe deixo. É o presidente 

que mais transfere, assim seja! Mas também, somos os que mais cumprimos e os que mais 

fazemos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje temos um parque de máquinas que há 4 anos atrás, ninguém o tinha, mas foi o 

melhor investimento que o Sr. Presidente da Câmara fez. Transferiu-nos 250 mil euros e nós 

gastámos outro tanto. Mas afetos a estas máquinas nós temos pneus, nós temos gasóleo, 

temos isso tudo. E isto o que é que fez? Poupar efetivamente o Parque de Máquinas que a 

Câmara tinha. Sr. Presidente foi muito bem-vinda essa sua iniciativa, mas agora achávamos 

que era necessário, dotar-nos de algum valor para isso, para essa manutenção e para essas 

questões todas. Sabemos que hoje, todos os municípios têm dificuldades e de pessoal. Nas 

nossas assembleias, cada vez mais, vamos ver o quadro que está a ser diminuído. As 

brigadas de obras, hoje, nas ruas, são diminutas, por causa das reformas, por causa disto 

tudo. E quem está a aguentar isto tudo são as juntas de freguesia. Eu não estou aqui a dizer 

que está a fazer um mau trabalho. Poderemos fazer melhor. E mais lhe digo: o seu 

executivo fez um excelente trabalho. No saneamento e parte financeira, na Câmara 

Municipal. A Câmara tem dinheiro. Se a Câmara não tivesse dinheiro, eu era incapaz de vir 

aqui pedir, mas a Câmara Municipal tem essa capacidade e muito bem, pela vossa gestão. 

Temos que Vos dar os parabéns! Sr. Presidente: transfira-nos mais um bocadinho. Vamo-

nos sentar nessa altura. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação aos protocolos eu quero dizer aqui o seguinte: --------------------------------------

------ Nós estamos a fazer uns protocolos no início do ano e muito bem, mas espero e faço 

aqui uma proposta que é a seguinte: de a gente os aprovar aqui hoje, penso que ninguém 

vai votar contra,  e depois nós estipularmos prazos para os assinarmos. Porquê vir aqui tão 

cedo se nós depois prorrogamos o prazo, no tempo, a assinatura e o início dos trabalhos. ---

----- Eu deixava aqui uma proposta: hoje estamos no final do mês, até dia 15 de Março, os 
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documentos chegarem até á Câmara Municipal. Temos duas semanas para fazer 

Assembleias pois temos que os aprovar em Assembleia. Se chegarem a 15 de março, nós a 

22 de março, assinarmos os protocolos; quem não entregar neste prazo, assinaria em 22 de 

abril e se alguém mais se atrasar, assinaria a 23 de maio. Há prazos para cumprirmos. 

Quem não tiver as coisas prontas a tempos e horas passa para abril. Se não tiverem em 

abril passam para maio. E portanto, nós aqui estipularmos isto. E o Sr. Vice-Presidente que 

é quem tem o pelouro das juntas, estamos aqui todos e todos queremos executar a obra o 

mais depressa possível e daí que acho que sim, que devíamos assumir esse compromisso 

aqui. Quem entregar até 15 de março teríamos que o fazer. -------------------------------------------

------ Depois, o colega Seara fala da reforma. Eu sou a favor da agregação das freguesias e 

votei a favor dela. O Sr. votou contra, eu votei a favor. Agora, o que eu acho, é que esta 

reforma e como foi feita, não foi o estado que fez a reforma de Lisboa; foi a Câmara que fez 

com as juntas de freguesia. E, portanto, aqui, era o que nós devíamos estar a fazer, com a 

Câmara. Vamos esquecer a Lei nº75 e vamos fazer um contrato administrativo ou uma 

delegação de competências onde sejam atribuídas novas competências, mas afetas a isso, 

novas transferências. É isso que nós queremos? ----------------------------------------------------------

------ Já agora, falando aqui noutro assunto, que foi polémico ou não tão polémico, mas que 

se falou, que foi a limpeza dos jacintos na Pateira. O PSD apresentou uma proposta em 

reunião de Câmara para a limpeza dos jacintos. Eu concordo que haja uma ajuda da 

Câmara Municipal. Agora se me perguntarem se eu concordo com a proposta do PSD? Não! 

Não concordo e eu vou dizer porquê. Em 1º lugar as freguesias que estavam afetas àquela 

proposta tinha Barrô e Aguada de Baixo que não faz sentido nesta polémica que estamos a 

tratar dos jacintos e estava incluída, não tenho nada contra esta freguesia e contra o meu 

amigo Wilson Gaio, mas acho que estas freguesias de Recardães e Espinhel, Travassô, Óis 

da Ribeira e Fermentelos, o valor acho que é elevado. Eu quero ter mais dinheiro, mas 

também quero saber o que vamos fazer. Conciliar e por na balança para ver o que vamos 

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

------ Por isso lhe deixava aqui um repto, Sr. Presidente da Câmara: reunir com os senhores 

presidentes de junta e ponderamos sobre uma solução para aquilo. Porque há muito jacinto 

que lá fica, Espinhel neste momento teve uma grande infestação de jacintos nesta última 

cheia porque os que vieram agora ficaram dentro da Canísea que é aquele trabalho que a 

ceifeira não consegue desempenhar, porque não pode ir lá dentro. Efetivamente pedi uma 

autorização ao ICNF, foi-nos dada autorização e neste momento a ceifeira pode andar 

dentro da Canísea a recolher jacintos. Portanto é uma solução que nós tentámos encontrar 

e nós encontrámo-la para combater isto, mas o que fica nos arredores, nas margens onde a 
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ceifeira não pode chegar, depois aparece-nos nestas alturas. E portanto, acho que 

deveríamos ter em atenção uma proposta para isto; um valor que fosse mais ponderado. Já 

o disse aqui, acho que o valor é exagerado. ----------------------------------------------------------------

------- Depois a questão que temos dos jacintos, para eles não virem do lado de Requeixo. 

Efetivamente é uma das grandes preocupações e sabemos que isto acontece. É que em 

Requeixo, eles propagam lá, eles não controlam e quando há estas cheias e este vento eles 

vêm ter todos a Espinhel. Isto é mais do que lógico. Ali o Sr. Mário não teve nem metade 

dos que teve da outra vez porque eles vieram todos ter a Espinhel. ---------------------------------

------ Portanto, Sr. Presidente, tenha em atenção isto e dê-nos também o louvor de dizer que 

nós somos bons presidentes de junta porque por vezes também lhe ficava bem.” ---------------

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

------ “Só uma nota em relação à proposta do PSD, a que o Sr. Pedro se referiu: ----------------

------ É verdade que em reunião de Câmara foi dito e foi falado com a nossa vereadora que 

eventualmente Barrô e Aguada de Baixo, não teriam que estar nesta proposta e a nossa 

vereadora só fez a seguinte pergunta: “ Se tirarmos Barrô e Aguada de Baixo aprovam a 

proposta?” Não! -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A solução é esta. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós nunca, nunca o PSD se recusou a negociar um valor que seja. O que é claro para 

o PSD e que é claro para os presidentes de junta, penso eu, é que alguma coisa tem que 

ser feito, mas têm que ser ajudadas, ou elas ou a Câmara, a fazer este trabalho. Em relação 

ao que diz o Sr. Paulo Seara, o Sr. Paulo Seara confunde-se muito. A Lei nº75 não está 

nada, aqui, em discussão. É claro que a Lei nº75 está mal feita. É claro que se a Lei nº75 

fosse feita de outra maneira, isto não havia aqui discussão. Mas o que é claro é isto: ----------

------ Que culpa tem a Lei nº75 das verbas que o Sr. Presidente da Câmara quer transferir 

para as juntas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ele pode transferir mais. É uma questão de opção, dele. Como já disse aqui o Sr. 

Pedro e muito bem, os presidentes da junta em Águeda e merecem muito mais em termos 

de transferências. O Sr. Presidente da Câmara é que não as quer transferir não tem nada a 

ver com a Lei nº75. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que teve a agregação de freguesias a ver com isto? -------------------------------------------

------ Isto é sermos falsos. É andarmo-nos aqui a enganar uns aos outros. -------------------------

------ Ela está mal feita? Está! Mas não é a lei que faz tudo. --------------------------------------------

------ Que culpa tem a lei nº75 que o Sr. Presidente da Câmara não queira reunir de três em 

três meses com vocês?! ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Isto é uma questão de respeito entre as partes e quererem trabalhar em prol das 
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situações. Não tem mais nada a ver. Estamos aqui equivocados com este processo. A Lei nº 

75 não pode regular tudo. Qualquer dia a Lei vai regular tudo. É esta a sociedade que a 

gente quer?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS: ------------------------------------------------------------

------ “cumprimento todos os presentes, em especial os macinhatenses presentes. Fazer 

também um agradecimento á junta de freguesia pela forma amável como nos recebeu e é 

um gosto estar aqui. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a Lei nº 75, e já muito se falou sobre a lei 75, eu continuo a achar que a Lei nº 

75 não é uma má lei. Não é uma lei perfeita mas é uma boa lei. E a lei é uma lei tão boa 

quanto nós a quisermos usar. E a lei é boa porque nos permite exatamente estarmos aqui 

hoje a discutir que competências poderiam ou não ser transferidas para as juntas de 

freguesia de acordo com a realidade de cada uma das juntas de freguesia e por isso é que a 

lei é uma boa lei. Nós queremos é desculpar-nos sempre e dizer que a lei é uma má lei, mas 

também se ela for uma lei assim tão má, poderemos, também, Sr.ª Deputada encarregá-la 

agora que tome as devidas notas dos problemas da lei e que também lhe dê o seguimento 

que lhe possa dar. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a questão das transferências que existem para as juntas de freguesia, se por 

ventura a Assembleia Municipal decidiu a agregação das freguesias, tal como ela veio a 

acontecer e foi feita em Águeda e não em Lisboa, como alguns tentaram que fosse feito, se 

tivesse por ventura essa Assembleia seguido o conselho do Sr. Paulo Seara, se calhar hoje, 

não tínhamos este problema, porque teríamos em Águeda, se bem me recordo, uma única 

freguesia, num único concelho. Seríamos S. João da Madeira um bocadinho mais a Sul.  ----

------ Há aqui uma questão que é bastante importante e que, a meu ver, ainda não a 

distinguimos. O que está aqui em causa a meu ver, não são simplesmente os valores que se 

transferem, nos contratos interadministrativos para cada uma das juntas de freguesia, é o 

investimento, seja de que forma for, em cada uma das freguesias. Seja ele feito através de 

protocolos com as juntas de freguesia ou seja ele feito diretamente pelo executivo. ------------

------ E a sensação que tenho, e estarei enganado em alguns pontos, não será assim 

exatamente assim em todas as situações, é que em muitas das freguesias e em muitos dos 

mandatos, todas e únicas obras que são feitas, são aquelas que são feitas na base do 

protocolo. Portanto, ou o presidente da junta luta para que tenha um contrato administrativo 

ou um protocolo como lhe queiramos chamar, ou então pouca coisa ele verá feito. Eu acho 

que é essa a discussão que nós teremos que ver. --------------------------------------------------------

------ Não quero com isto dizer que o esforço que é feito é insignificante, que não é 

suficiente, confesso que nunca fiz esta análise com os municípios vizinhos e, portanto, não 
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irei tecer grandes comentários, mas dizer-lhe que não basta nós dizermos quantas é que 

são as transferências para as juntas de freguesia, porque nós temos de perceber se nós 

queremos comparar ou se queremos fazer algum benchmarking com esses municípios e 

vamos então saber que investimentos eles fazem, ou não, sejam eles com protocolos, ou 

não, em cada uma das freguesias.” ---------------------------------------------------------------------------

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

Águeda e Borralha; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Sr. Paulo Pereira, para além de eu achar que o Sr. não leu a lei nº75 ouve mal, mas 

mais grave do que ouvir mal é vir aqui deturpar e tentar ridicularizar alguém que teve a 

categoria e a classe, um tal de Paulo Seara, de falar durante 1h30m de Reorganização 

Administrativa explicando-lhe que o Concelho de Águeda devia ter cinco freguesias, mas 

devidamente explicado. Certo? ---------------------------------------------------------------------------------

------ E sabe que há pessoas que vêm aqui e que adiantam alguma coisa, que trazem factos 

reais e números reais; há outras que vêm e tentam pôr a tal nebulosa. -----------------------------

------ Faça-me um favor: quando falar de mim, faça-o com algum respeito e, pelo menos, 

tente reproduzir aquilo que eu disse, que é para haver a verdade dos factos. Portanto, 

acerca disso, já agora, sabe que é fácil chegar aqui, e o que não gosto é de vir aqui fazer 

alguma má figura quando venho pedir. Porque o senhor, devia saber que, por exemplo, 

pegando na lei nº75, é tão boa que o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, tendo em conta 

as caraterísticas e as especificidades do Concelho de Aveiro, entendeu muito bem, e 

distribui delegação de competências zero; protocolos zero; apoios zero. ---------------------------

------ Está a ver a Lei nº75? É mesmo boa! ------------------------------------------------------------------

------ A direita tem esse hábito. É uma lei tão boa que dá para tudo e para o seu contrário 

que é para nada. E o senhor tem uma freguesia como a de Águeda que tem 13 mil e muitos 

eleitores quase 14 mil; recebe da Câmara Municipal 107.500 em protocolos e recebe mais 

117 mil em delegação de competências; o meu colega de Ílhavo, porque o Sr. Presidente da 

Câmara de Ílhavo, tendo em atenção as características das salinas e as especificidades de 

Ílhavo, eu tenho 36 km2 e ele tem 46 Km2, 16 mil habitantes e tem, portanto, mais área, 

mais população, mais tudo – o Sr. Presidente da Câmara de Ílhavo entendeu que dá 80 mil. 

------ Para quê? Para o que lhe apetece. ---------------------------------------------------------------------

------ O senhor deveria saber quais são as competências próprias de uma junta. Porque se 

soubesse, não vinha aqui fazer a figura que se viu. Eu vou-lhe dizer mais uma vez para ficar 

a saber. Uma junta de freguesia tem competências próprias: passar atestados; canídeos e 

gatideos; De competências próprias, fornecer materiais de limpeza às escolas primárias e 

jardins-de-infância da rede pública; tem competência própria o arranjo de caminhos vicinais 
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e agrícola. E tem a competência dos fontanários e lavadouros. Os cemitérios têm as que 

têm. Por exemplo Águeda esteve muito tempo sem cemitério. Podem não ter. -------------------

------ E o senhor fica também a saber que a lei é tão boa que o Sr. Presidente da Câmara de 

Ílhavo entende que deve cumprir uma competência da junta que é dar os materiais de 

higiene e limpeza às escolas, que é uma competência das juntas e as juntas não se 

importam. Portanto, não vale a pena andar a dizer que a lei é boa porque ela não é boa. E o 

Sr. Presidente deu em delegação de competências aquelas áreas, mas podia não dar 

nenhuma como podia dar o de Aveiro, como podia dar todas, mas a lei não é para ser 

assim. E essa lei faz com que hoje, aqui, mais do que um colega meu venham aqui dizer 

que a Câmara deve dar mais dinheiro. Não é digno para quem como nós foi eleito, da 

mesma maneira que acho para o Sr. Presidente da Câmara. Ainda se fosse no nosso 

concelho, mas não é no nosso concelho. É no país inteiro. E isso é a lei que cria esta 

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

------ Aconselho-o e desejo-lhe que se candidate a uma junta e fosse presidente da junta 

para perceber de facto in loco os problemas que as juntas atravessam. E como é óbvio, em 

Águeda, não há nenhuma delegação de competências, nem nenhum protocolo, que a União 

de Freguesias de Águeda e Borralha, não gaste mais dinheiro do que aquele que a Câmara 

dá. Nenhum! Com uma vantagem: com a delegação de competências que são feitas, tem 

dinheiro a mais. Mas o que eu acho e aquilo que eu disse, protocolo são obras específicas, 

são competências da Câmara e são obras específicas. -------------------------------------------------

------ Aquilo que eu disse aqui, e às vezes quem não está dentro da problemática mete-se 

para fazer furor político e se calhar retira a objetividade que deveria haver em quem sabe 

aquilo que se faz no dia-a-dia. Foi aquilo que o Sr. Pedro aqui disse: são as máquinas que 

se compraram, os pneus que se trocaram, é mais gasóleo, é mais pessoal que se meteu a 

trabalhar e aí se calhar, poderia haver um reforço. Agora, o que não me parece é que seja 

nesta confusão que se resolva mesmo nada. Aquilo que eu acho é que se deterioram 

sempre estas situações com este tipo de discussão. E esta discussão deveria ser feita de 

uma forma mais séria, menos política e que de facto fosse ao encontro da real necessidade 

das populações e não é feito por isso. Cada um faz sempre um mau papel.” ----------------------

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

------ “A razão de eu vir aqui é que houve aqui boas intervenções. Os senhores presidentes 

de junta expuseram as suas situações e há aqui alguns pormenores que já há vário anos 

que venho a alertar que é: as juntas não são partes de nada; não existem. Tal como as 

limitações das juntas não existem. Isto é um concelho. Um concelho que tinha 20 partes, 

agora tem onze partes. Depois, em cada uma dessas partes, ainda tem duas partes que 
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eram as antigas. Não! Não pode ser assim! Gere-se um município, um concelho, uma 

freguesia dentro de uma determinada dinâmica e logicamente dentro de um certo espaço, 

mas o fundamental e para o qual alertei faz muitos anos, que não acontece só nas juntas de 

freguesia, mas acontece em toda a sociedade de Águeda e qualquer dia não há dinheiro 

para isto tudo. Não há dinheiro para construir. Todas as freguesias têm tudo. Não há 

dinheiro para pormos IPSS e serviços em todas as freguesias, quando umas têm 2Km, 3km, 

não há dinheiro para isso. Vamos ter problemas de manutenção, de sustentabilidade. E eu 

sempre defendi aqui há vários anos que os senhores presidentes de junta se deviam reunir 

e fazerem projetos comuns, duas ou três freguesias. Um dia o Sr. Presidente da Câmara 

chamou-me a atenção porque eu disse que até deviam exigir. Têm a mesma legitimidade 

que o presidente da câmara para negociar. -----------------------------------------------------------------

------ E aquela proposta que o Paulo falou aqui, já a lancei há dois e três anos, se formos ver 

às atas. Aquela proposta de que o executivo devia ter uma assembleia com os outros 

órgãos executivos duas três vezes/ano, até para controlar a questão dos protocolos, se está 

a andar ou não, aprofundar essas competências, acho que isso era uma forma de 

organização em vez de estarmos sempre a olhar só para dentro da nossa freguesia ou só 

para dentro da nossa freguesia com o Sr. Presidente da Câmara e depois chegamos àquela 

situação que o Paulo diz e todos os senhores já disseram e pensaram e há bocado o Pedro 

tentou dar uma ideia diferente que é o pedir. Logicamente que é uma negociação. É o pedir, 

é a transferência, chegámos à conclusão que Águeda é o município que mais transfere. 1 

milhão e 200 mil euros, com todos os apoios globais 1 milhão e 500 mil euros em várias 

transferências, transportes e alimentações etc. É o município que mais transfere. 

Globalmente transfere mais do que Ovar que transfere cerca de 1 milhão e 100 mil euros.  --

-------- Mas o que os senhores presidentes disseram é que foi que adquiriram competências 

e capacidades que lhes permite ainda fazer mais, mas isso tem que ser negociado, mas não 

numa freguesia ou noutra, porque há freguesias e freguesias tal como há IPSS e IPSS; há 

freguesias com dinheiro nos bancos. Há IPSS ricas e que estão a pedir à Câmara. Há IPSS 

pobres que estão na miséria que estão no equilíbrio, no entanto, pedem todos à Câmara da 

mesma maneira. Há freguesias aqui que não deveriam sequer receber como as outras. 

Deveria ser descriminação positiva. Porquê todos iguais? Não! Todos vocês querem fazer 

obras. Vocês têm um território que tem uma população e vocês viram-se muito para dentro 

da vossa população, o que é correto. Está correto humanamente, mas em questão de 

gestão já não é assim tão correto. E depois vimos aqui dar a ideia que o Dr. Paulo Pereira 

falou e o PSD vê muito esta questão, que é o Sr. Presidente da Câmara não faz nada pelas 

freguesias. Certamente também não faz nada pela Freguesia de Águeda e Borralha. O Sr. 
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Presidente da Câmara só na Praça do Municipio é que tem feito alguma coisa, mas não sei 

como é que conseguiu meter o Parque industrial na Praça do Municipio; como é que 

consegui metera s estradas todas que tem arranjado; como é que conseguiu meter todas as 

IPSS que tem apoiado, toda a Educação, todas as escolas. É que depois estamos nesta 

discussão eterna, que é simplesmente e só política. O PSD defende as freguesias e o Sr. 

Presidente da Câmara não defende as freguesias. Não! Há uma política do concelho da qual 

podemos discordar e já discutimos aqui, e muitas vezes eu dou razão e as vezes até digo a 

brincar que concordo com o Eng. Hilário e é verdade que concordo, mas também posso 

estar errado. Podemos discordar da estratégia, podemos discordar da visão política, tudo o 

resto se resolveria dentro das competências próprias de cada um, em reuniões que 

deveriam ser os próprios presidentes de junta a combinarem, quando reunissem na próxima 

vez com o Sr. Presidente e Vice-Presidente da Câmara que tem delegações nesta área, 

combinarem e reunirem de três em três meses. A vossa própria discussão, a vossa própria 

assembleia pode ser criada, porque esta é uma situação que nunca mais vai acabar. É o 

normal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, também venho aqui defender o professor António Martins e o Sr. Presidente 

Wilson Gaio. Este caso, por exemplo, da rotunda: noutro dia fui lá parar. Já estou farto de 

ouvir falar na rotunda e fui lá, dei duas voltas e parei. ----------------------------------------------------

------ Eu não percebo nada de obras. Aquilo não me parece nada complicado, mas em vez 

de estarmos a falar, as coisas vão-se arrastando. É pegar num assunto, esgotá-lo e de 

seguida vamos para outro. As coisas têm que ser mais objetivas. Há pequeninas coisas que 

nas quais a Câmara também falha, na objetividade com que as realiza. Há pequenas coisas 

que se arrastam demasiado tempo. Era preciso às vezes, equilibrar estas duas situações. 

As grandes obras, as grandes iniciativas, o que se está a passar às vezes com a pequena 

situação, passa para trás. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, eu pedia-lhe na mesma sequência, que tivesse uma atenção, rapidamente e 

esgotar as situações. Não dar a todos por tudo, mas tentar emparcelar.” ---------------------------                   

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

------ “Naturalmente um cumprimento especial para o Sr. Presidente da Junta de Macinhata 

pela forma como nos recebeu aqui e na pessoa dele cumprimentar todos os macinhatenses. 

------ Não quero, face ao adiantado da hora ser demasiado maçador, mas não posso deixar 

de referir aqui um aspeto que me chamou a atenção, pelo tipo de contrato 

interadministrativo que vai ser celebrado, nomeadamente com a União de Freguesias de 

Recardães e Espinhel e que tem fundamentalmente a  ver com passeios valetas, águas 

pluviais, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Há uma série de obras que vão ser realizadas um pouco por todo o concelho, 

nomeadamente naquela União de Freguesias de Recardães e Espinhel e que implica 

naturalmente, não só o que tem a ver com o alcatroamento de vários arruamentos, implica 

um trabalho em termos de infraestruturas.  E quando falo em infraestruturas falo em águas 

fluviais, marcação de pavimentos, até porque chamou-me a atenção quando nós entrámos 

na freguesia de Macinhata do Vouga que nesse aspeto é sortuda, portanto já foi aqui falado, 

em termos de pavimentação está à frente das outras freguesias. Aqui,  como diria o 

presidente da Junta de Recardães e Espinhel, nós quando entramos em Macinhata, 

sabemos que que não há buracos, mas ainda bem que assim é. Mas chamou-me a atenção 

este aspeto e por isso é que eu refiro isto, a falta de marcas no pavimento. É importante a 

Câmara ter em atenção estes aspetos na questão das marcações, que vão decorrer um 

pouco por todo o concelho, nos próximos tempos, nomeadamente a marcação de 

pavimentos, nomeadamente as águas pluviais, para depois não virmos aqui, daqui a uns 

tempos,  cobrar essa questão à Câmara porque eu já falei aqui em várias outras sessões e 

essas questões, por aquilo que foi dito, pela Câmara estavam salvaguardadas e eu espero 

que realmente estejam salvaguardadas para que depois isso não recaia em cima das juntas 

de freguesia esse tipo de trabalhos. Se eles se queixam que essas verbas são assim tão 

poucas depois para resolverem esses problemas, que são problemas graves que podem 

ocorrer, espero que estejam devidamente acautelados. Refiro também e também não posso 

deicar de ser sensível àquilo que foi dito aqui, ao trabalho que pode e deve ser executado, 

em conjunto com as juntas de freguesia e pela Câmara Municipal   e acho que para que isso 

aconconteça, concordo com  aquilo que já foi aqui dito: a lei não necessita de o dizer.  É um 

trabalho que pode e deve ser feito. está na dependência do Sr. Presidente e da sua equipa, 

dos Srs. presidentes de junta e também da sua equipa e é um trabalho de coordenação que 

pode e deve ser realizado e a lei, nesse aspeto, não é necessário que o diga, não é 

necessário que o ordene. Acho que é uma questão de bom senso e de otimização de todos 

os recursos que estão ao dispor quer dos executivos das juntas de freguesia, quer do 

executivo camarário.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “Apenas dois breves esclarecimentos: -----------------------------------------------------------------

------ Sobre a questão dos jacintos, até parece que a limpeza dos jacintos da Pateira é uma 

das obrigações da Câmara de Águeda. Não é! Mais uma que não é! É do governo central. A 

Câmara Municipal já faz uma grande limpeza naquilo. Aquilo que eu achava do PSD e agora 

até dava jeito, o governo até é de outra cor, fazia uma proposta para que o Governo 

pagasse aquilo às juntas de freguesia, como já foi feito anteriormente. Era isto, que na 
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minha perspetiva, deveria ser feito e eu apoio essa proposta. Porque, não tem que ser a 

Câmara de Águeda a suportar com o tratamento de todos os jacintos da Pateira. ---------------

------ Nós não podemos invadir os concelhos vizinhos e ir lá fazer a limpeza nos momentos 

que deve ser feita, para evitar aquilo que acontece depois. Aquilo que nós estamos a 

preparar. Agora, fazermos um balizamento é uma solução minimalista para não termos de 

pagar a fatura toda. Não sermos só nós a pagar. Portanto, eu estou disponível para apoiar 

uma proposta para dizer ao governo para entrar porque este é um problema duma área 

nacional. Nós entramos com a nossa parte, mas que dêem uma ajuda também. E estamos 

nisso. Agora se for só a Câmara de Águeda, se a Câmara pagar tudo, um dia destes, não 

tem dinheiro para outras coisas. --------------------------------------------------------------------------------

------ Falar sobre as juntas de freguesia: ---------------------------------------------------------------------

------ Eu já ando nisto há muitos anos e, como os senhores sabem, eu fui vereador. E, estão 

aqui pessoas que estavam na Assembleia Municipal, já nessa altura e até talvez já 

estivessem pelas juntas de freguesia e sabem que as juntas de freguesia não tinham verbas 

nenhumas dadas diretamente pela Câmara. Eu nunca me esqueci de uma cena que se 

passou na Câmara de um presidente da junta desta terra que foi lá pedir qualquer coisa, e 

eu até me lembro da situação, e foi negado e eu via outros presidentes de junta que 

levavam tudo e mais alguma coisa. E agora não acontece. Eu desafio-os a provarem o que 

estão a dizer, porque aquilo que nós começámos a fazer há 10 anos, foi criar um quadro de 

transferência de verbas materiais nos armazéns, que cada presidente da junta de freguesia 

utilizava como queria; não tinha de ir a Câmara Municipal, ao presidente da câmara ou ao 

vereador pedir um saco de cimento, porque não havia nada. Era tudo ao beija-mão. -----------

------ Aquilo que nós fizemos também, com esta definição de verbas foi ter um montante que 

damos para as juntas de freguesia. ----------------------------------------------------------------------------

------ Meus senhores: eu confio em vocês e acho que gastam bem o dinheiro, mas é aquele 

dinheiro. Se for mais, negociamos mais, mas não vale a pena dizer que é pouco para esta 

ou aquela obra. Os senhores é que decidem onde querem gastar o dinheiro. Porque é 

aquele. Não adianto nada ir ao Sr. Ministro para me arranjar mais, porque não há. Aquilo 

que existe é sempre para baixo. E nós não temos feito isso com as juntas de freguesia. 

Temos cumprido e é isto que nós queremos: é um quadro estável para as pessoas saberem 

com o que é que contam. E sabem à partida o que querem fazer. Eu também queria fazer 

muito mais e utilizar muito mais dinheiro, mas temos de saber aquilo que estamos a fazer. 

Se não confiasse em vocês se eu não achasse que são ótimos presidentes de junta, não 

tinham o dinheiro que têm. Não é muito, não é pouco. É só a câmara que transfere mais 

dinheiro. Isto é um reconhecimento. Se isto não é reconhecimento, o que é que é? Faz-me 
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confusão andar a pedir mais para isto e para aquilo. Eu tenho de fazer o que posso com 

aquilo que tenho. É isto que compete a cada um. E é dentro desta forma que queremos. Eu 

espero que venha um presidente que dê todo o dinheiro para os presidentes das juntas de 

freguesia. Neste momento temos um quadro definido e todos sabemos com aquilo que 

contamos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga. -----------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Préstimo e Macieira de Alcôba; ---------------------------------- 

------ 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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Préstimo e Macieira de Alcôba. ----------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

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

------ 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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga. --------------------------------------------------

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

financeiro à Junta de Freguesia de Fermentelos; ----------------------------------------------------------

------ 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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Fermentelos. ----------------------------------------------------------

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

Financeiro à União de Freguesias de Águeda e Borralha; -----------------------------------------------

------ 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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de concessão de Apoio 

Financeiro à União de Freguesias de Águeda e Borralha. -----------------------------------------------

------ 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Aguada de Cima;  ---------------------------------------------------
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------ 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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de concessão de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Aguada de Cima. ----------------------------------------------------

------ 3.12 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a realização de 

Contratos Interadministrativos para o ano de 2016; -------------------------------------------------------

------ 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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal para a realização de Contratos 

Interadministrativos para o ano de 2016. ---------------------------------------------------------------------

------ 3.13 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoios 

às Juntas/Uniões de Freguesia no âmbito do processo da Modernização Administrativa; -----

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

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “No projeto SAMA – Juntas de Freguesia, foi colocada uma rede fibra ótica que chega 

às anteriores vinte juntas de freguesia e será lá colocado um posto de atendimento. Não foi 

negociada qualquer contrapartida financeira para a abertura destes postos. No entanto, a 

Câmara Municipal entendeu que deveria apoiar as juntas com uma verba para fazerem este 

atendimento. Não tínhamos qualquer compromisso assumido e foi porque entendíamos que 

fazia sentido e porque nós também sabemos reconhecer, embora custe, a alguns, aceitar 

isso, sabemos reconhecer o esforço que é feito e então nós atribuímos, não é muito nem é 

pouco, 200€ por cada posto de atendimento. ---------------------------------------------------------------

------ Para além disso, e para reforçar a capacidade das juntas, quando este projeto estiver a 

funcionar em pleno, nós iremos também ofertar um computador e no âmbito de um outro 

projeto, penso que isto também está aqui contemplado, que tem a ver com o levantamento 

de situações, muros, uma ação entre a câmara e a junta de freguesia, iremos fazer uma 

transferência para a aquisição de um smartphone com determinadas caraterísticas. Porque? 

Porque um smartphone pode ser usado para telefonar, embora não seja esse o objetivo, 

mas é para fazer levantamentos com esse equipamento, com um programa de apoio que a 

câmara instalará, levantamentos e georeferenciação, na área da freguesia. Esta 

transferência será efetuada para as freguesias se estabelecermos acordo em fazer o 

trabalho, ou seja: há equipamento se depois houver o trabalho.” -------------------------------------

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

------ “Como o Sr. disse há bocado e muito bem, nós temos visões diferentes. --------------------

------ O Sr. é o presidente da câmara, executa e cabe-nos a nós apresentar as nossas visões 
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aqui, por isso é que este é o espaço democrático que é. E temos claramente uma visão 

diferente disto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta câmara tem apostado muito na modernização administrativa; tem investido 

centenas de milhares de euros em modernização administrativa, tudo no que diz respeito à 

câmara, aos seus edifícios centrais, a tudo aquilo que diz respeito a Águeda. Muito bem! 

Esta câmara aderiu a um projeto, ao projeto SAMA. Já foi discutida na última ou penúltima 

assembleia, com alguns presidentes de junta, mas felizmente a coisa avançou para levar 

estes processos de modernização administrativa às freguesias, criando nas freguesias 

espaços de cidadão que são pequenos espaços avançados, pequena loja do cidadão que 

se está a criar, penso que será mais ou menos isto. Quanto a isto, todos estamos de acordo! 

------ A seguir é que revela a maneira como esta câmara olha para a sua freguesia. ------------

------ Gastamos centenas de milhares de euros em modernização administrativa. No entanto, 

as juntas de freguesia têm que lá ter um funcionário para atender as pessoas, para prestar 

um melhor serviço às pessoas, mas a câmara nem sequer um funcionário paga. Paga 25% 

do custo de um funcionário. É esta maneira de ver, da câmara em relação às freguesias, 

que nós muitas das vezes contestamos. Porque não a vê como parceiro; vê-a sempre de 

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

------ E mais: quando se fez a agregação de freguesias, discutia-se muito se os novos 

executivos das juntas de freguesia extinguiam ou não as freguesias agregadas, se 

extinguiam ou não os postos de atendimento. Todos se recordam do que se discutiu sobre 

isto. Em Águeda, nenhuma sede das antigas freguesias, fechou. Os Srs. presidentes de 

junta mantiveram, e muito bem, o nível de atendimento. Pois o que nos é apresentado neste 

apoio é um apoio para 21 postos de atendimento, mas só se apoia com onze computadores. 

Porquê? Com os outros dez computadores, como é que é? É a máquina de escrever? --------

------ É da filosofia que está, que nós discordamos. Não tem nada a ver com lei; tem a ver 

com a filosofia. Nós não dizemos que não apoia as freguesias. Não é isso que nós dizemos! 

O que nós dizemos é que elas têm de ser vistas como parceiros. É simplesmente isto. Tem 

a ver com sensibilidade. E por aqui me fico.” --------------------------------------------------------------- 

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

Espinhel: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente, em relação a esta proposta tinha aqui algumas considerações a fazer. 

------ Foi-nos apresentada pelo Sr. Presidente esta ajuda que nos quer dar para os postos do 

cidadão. Naquela 1ª fase todos nós concordámos, mas depois de analisar e pensar bem, 

não acho que seja uma proposta equitativa. E porquê? Porque há juntas de freguesia no 

concelho que não abrem os postos de atendimento todos os dias. Neste momento há duas 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 26/fevereiro/2016  

68

uniões de freguesia que mantêm este atendimento, nos dois postos atuais: Recardães e 

Espinhel, Aguada de Baixo e Barrô. Depois, as que estão isoladas mantêm. ----------------------

------ Por exemplo eu acho que Águeda não faz sentido ter um Espaço-cidadão, na junta de 

freguesia se nós temos a câmara a cerca de 100m; ------------------------------------------------------

------ Depois dizemos o seguinte: se este projeto é um projeto co-financiado que é o SAMA, 

não sei se obriga a que todas as juntas tenham isto. Se for assim, faz sentido, porque 

senão, não vejo sentido Águeda ter este apoio porque estamos relativamente próximos; -----

------- Depois era esta questão que eu vinha aqui dizer: que é de facto, os que abrem as 

juntas de freguesia uma ou duas vezes por dia tem um valor igual a quem tem funcionários 

a tempo inteiro. Acho que deveríamos ponderar sobre esta questão; --------------------------------

------ Depois, a questão do SAMA. Todos nós sabemos, que o Sr. Presidente da Câmara já 

teve reuniões connosco. Efetivamente falámos sobre isto e continuo a ver o mapa que foi 

enviado pelos serviços da câmara às juntas de freguesia que ainda não fizeram nada nesse 

campo. Há aqui um diferendo nalguns pontos em que algumas freguesias não concordam 

com e que se estão a marimbar um pouco para isto. O Sr. Presidente da Câmara já lhe 

explicou o que pode vir a acontecer e eu concordo com a posição que o Sr. Presidente da 

Câmara tomou. E, portanto, os que estão a cumprir devem ser beneficiados ou devem ter 

outras benesses porque quem cumpre deve ser compensado por isso. Umas freguesias 

estão a cumprir, outras não. O Sr. Presidente pondere também sobre isso porque é 

importante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta questão do Espaço-cidadão é bem-vinda a todas as juntas de freguesia, é de 

louvar essa iniciativa. É um projeto piloto no país que está a passar para as juntas de 

freguesia e ainda há municípios que ainda não aderiram a estes programas de 

desmaterialização da informação. Agora, ponderar seriamente o valor que estamos a 

atribuir. Se calhar o Sr. Presidente não queria mexer no valor que tem, mas se calhar dividi-

lo de outra forma, atendendo a quem tem ou não tem espaços todos os dias abertos.” --------

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

Águeda e Borralha; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Queria dizer que lamento profundamente. Não tenho o hábito de vir aqui recorrer a 

solicitações de crime e castigo de Tolstói e Dostoiévski. Nunca ninguém me ouviu falar na 

freguesia A ou freguesia B; se faz isto, se faz aquilo. Há um certo fetiche pela freguesia de 

Águeda. Eu já percebi. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente da Junta de Recardães e Espinhel, o senhor devia dizer aqui que é pena 

estar nas reuniões e não ouvir. Relativamente ao Espaço-cidadão, foi o Sr. Presidente da 

Junta de Águeda e Borralha que se virou para o Sr. Presidente da Câmara e alertou para o 
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facto de haver a loja do cidadão em Águeda e não haver necessidade de fazer uma a 100m. 

O Sr. Presidente da Câmara pode confirmar. O senhor estar numa reunião e não saber o 

que lá se passa é uma coisa perplexa. Em todos estes anos que eu estou aqui, quer como 

presidente de junta quer como deputado municipal, nunca me ouviu falar nesta freguesia ou 

na outra. A gente deve cingir-se a falar em coisas genéricas e em questões políticas, não é 

questões pessoais. Não enaltece nem acresce nada à discussão e não dá dignidade 

nenhuma a este espaço para além de termos aqui muita gente de Macinhata que não deve 

ser brindada com intervenções de tão fraco nível. ---------------------------------------------------------

------ Vai-me desculpar e faça-me um favor: nunca mais venha aqui falar da freguesia de 

Águeda e Borralha porque eu não faço isso das outras freguesias. ----------------------------------

------ Nós devemos vir para aqui discutir assuntos e não pessoas ou freguesias e se aquele 

leva mais ou leva menos.” ----------------------------------------------------------------------------------------

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

Espinhel: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente, eu queria aqui dizer o seguinte: ----------------------------------------------------

------ O Sr. Paulo Seara tem muitas das vezes este dom da palavra e dos números de circo. 

------ O Sr. Presidente sabe que freguesias pequenas sentem muitas das vezes que não nos 

dão o valor que merecemos. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós dois temos esse fetiche, um pelo outro. Recordo-me perfeitamente das suas 

palavras quando iniciei estas lides. Estou aqui de passagem e não pretendo fazer carreira 

disto, nem sei em que é que menosprezei esta Assembleia e o que teria prejudicado com o 

que vim aqui dizer, mas cada um faz o seu entendimento. Vivemos numa democracia. O Sr. 

Presidente fez isso e fez muito bem! Respeito. Posso não concordar, mas isso depois cada 

um faz a elação que deve.” --------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “Eu não sei onde o Sr. Eng. Hilário Santos pretende fazer a modernização 

administrativa. Não sei onde é que ele a começava. Eu comecei-a na câmara. Acho que foi 

o sítio certo e fomos reconhecidos por isso. Depois, como já foi aqui dito, temos um projeto 

que é único no país – eu não conheço outro – e queremos ir mais longe com ele. ---------------

------ Agora, o que foi contratualizado com as juntas de freguesia foi terem postos de 

atendimento; a Câmara não se comprometeu rigorosamente com mais nada. --------------------

------ A Câmara entendeu que havia um esforço solidário e entendeu que devia apoiar as 

juntas de freguesia com uma quantia; pode ser bem ou mal distribuída. Eu poderia até dizer 

o seguinte: eu aceito outra distribuição e fica tudo aqui congelado até me apresentarem uma 

nova. Vocês querem fazer isso? Querem isso? Se quiserem, eu não tenho problemas em 
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aceitar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu penso que o que está na proposta é que os onze computadores que vão para é 

para as juntas de freguesia, que estão a funcionar. Aquilo que inclusivamente estamos a 

equacionar neste momento e ainda não conversámos com os Srs. presidentes de junta, é 

poder ser um portátil porque algumas juntas de freguesia não têm os postos abertos, todos 

os dias, e deixar lá o equipamento permanentemente pode ser um risco. Então pode levar 

um portátil e resolve a situação. --------------------------------------------------------------------------------

------ Há algumas freguesias, Macieira de Alcôba por exemplo, na minha perspetiva, não faz 

sentido que esteja todos os dias aberto. E não é desprezo nenhum pela população. Acho 

que não tem serviço. Vai lá duas ou três vezes por semana. Aliás, até pode não ser na junta 

de freguesia, pode ser num outro serviço que temos ao lado, no projeto do milho antigo. 

Pode ser lá. Não vejo problema nenhum. Temos que procurar as melhores soluções para 

isto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há aqui uma verba. Quem não tem responsabilidades de gerir, é distribuir de toda a 

maneira e feitio, mas isto tem que ter regras. ---------------------------------------------------------------

------ Já foi aqui dito que um dos problemas que temos em Portugal é de sustentabilidade. 

Estou à vontade para distribuir dinheiro e estarmos aí todos a aplaudir. Isto é fazer política? 

É gerir um concelho? Lamento. Eu não entro nesse jogo. -----------------------------------------------

------ A respeito de Águeda, não está previsto nenhum posto para Águeda. Está previsto 

para a Borralha. Eu acho que faz sentido ter na Borralha. Porque não faz sentido ter um na 

câmara e outro na junta de freguesia. No Préstimo há três.” -------------------------------------------

------ 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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoios às 

Juntas/Uniões de Freguesia no âmbito do processo da Modernização Administrativa. ---------

------ 3.14 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do preço de 

venda de lotes no parque Empresarial do Casarão de Águeda, durante o ano 2016; -----------

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

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

------ “Hoje é-nos trazida aqui uma proposta para alterar o regulamento do parque 

Empresarial do Casarão e vou fazer aqui uma intervenção em duas partes: a 1ª parte 

explicando o que se passou até chegarmos ao dia de hoje e depois referindo uma situação 

mais importante pois parece-me que a proposta que foi aqui trazida não é a que foi 

aprovada em reunião de câmara. Mas nisso, pedirei autorização ao Sr. Presidente da 

Câmara para dar a palavra à Dra. Paula Cardoso para que se possa também pronunciar 
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sobre isto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No dia 2 de fevereiro foi levada à reunião de câmara uma proposta para alteração do 

preço dos lotes no Casarão e sobre a alteração do preço dos lotes no Casarão, passar de 

25€/m2 para 15€ /m2 nós estamos absolutamente de acordo. Não há dúvidas nenhumas 

sobre isto, para que isto fique claro. No entanto, a Dra. Paula Cardoso, na reunião de 

câmara apresentou um conjunto de questões em que a câmara decidiu por unanimidade, 

retirar este assunto para elaboração de uma proposta mais ampla sobre o assunto. No dia 2 

de fevereiro a câmara decidiu retirar a proposta, porque esta só referia os 15€/m2, para que 

em conjunto, elaborassem uma proposta mais ampla que envolvesse mais ao nível do 

próprio regulamento do Parque Empresarial do Casarão por causa de algumas questões 

que a Dra. Paula, o Dr. Miguel e não só, tinham levantado. Segundo tive informação, ficaram 

inclusive a Dra. Paula e o Dr. Miguel, de colaborar na elaboração desta proposta e 

apresentar também as suas sugestões para a elaboração deste regulamento e eles 

apresentaram, onde versava essencialmente algumas questões do ponto de vista jurídico 

que já falaremos sobre elas e outras do ponto de vista da filosofia do próprio parque, aonde 

havia incentivos para as empresas detidas maioritariamente por jovens empresários, apoios 

a empresas com problemas na legalização das suas atuais instalações, premiar empresas 

que mais rapidamente iniciassem a laboração no Parque Empresarial do Casarão e havia 

algumas questões de difícil interpretação que careciam de clarificação; ----------------------------

------ Hoje, é-nos trazida aqui uma proposta do executivo para ser votada, proposta esta que 

foi aprovada em executivo em 16 de fevereiro. Nesta reunião de 16 de fevereiro, as 

propostas apresentadas não foram consideradas porque havia, pelos vistos, necessidade de 

avançar rapidamente com os 15€/m2 e depois seriam discutidas numa reunião próxima. -----

------ Mas o que nos traz hoje aqui, a esta Assembleia Municipal, a proposta que nos chega 

aqui é uma proposta que vem com data de 10 de fevereiro de 2016, portanto, seis dias 

antes da reunião de câmara que aprova a proposta que diz no parágrafo final: “de referir 

ainda que o regulamento da venda de lotes em vigor, tem funcionado bem, não existindo 

grandes problemas na sua utilização, pelo que se considera que as alterações a efetuar ao 

mesmo poderão, tal como supra mencionado, aguardar pela entrada em vigor da alteração 

do plano de pormenor sem que tal represente um fator negativo na evolução do parque.” ----

------ Portanto, hoje iremos falar também sobre o plano de pormenor, mas basicamente, o 

que o Sr. Presidente da Câmara diz, é: essas propostas que vocês acordaram no dia 2, 

faze-las para apresentar na reunião do dia 16 não têm fundamento nenhum porque nós 

podemos avançar com isto tudo até à aprovação do Plano Diretor Municipal. Ora isto, foi 

para nós uma surpresa porque não teria sido esse o princípio do acordo que se fez em 
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reunião de câmara, e depois eu pedi à Dra. Paula Cardoso para também se pronunciar 

sobre isto por ela foi uma das partes envolvidas. ----------------------------------------------------------

------ Como já disse, lendo a proposta que hoje nos trazem, aqui, e lendo ata em minuta da 

reunião de câmara aprovada no dia 16, elas não são coincidentes e por isso penso que 

teremos dificuldades sobre isto, depois.” ---------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “ Nós estamos a qui a laborar em erro. É que uma coisa é uma proposta, outra coisa é 

o que o executivo aprova. Eu faço uma proposta, o executivo não concorda com tudo o que 

lá está, decide votar outra coisa, aquilo que vai para a ata é o que o executivo aprova. A 

minha proposta levava considerandos com os quais o executivo não concordou e não 

aprovou e que não verteu para a ata. Por isso é que um documento não bate com o outro. 

Por isso é que há reuniões do executivo e não é o executivo, a proposta do presidente que 

entrou lá direto. Por isso é que há esta diferença. O que verte, o que sai para a história é o 

que vai para a ata. Isso é o que foi aprovado. A proposta do presidente é a proposta do 

presidente da qual parte foi aprovada e outra parte o executivo não lhe deu cabimento. Tão 

simples como isto.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “É a proposta que foi aprovada e é a proposta que  vem e eu leio nos documentos. Isto 

é o que eu recebi nos documentos da Assembleia Municipal.” ---------------------------------------- 

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “ De seguida, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta que a seguir se 

transcreve.” É isto que diz a ata. Eu estou a ler a deliberação do assunto no 89/16, reunião 

4/16 de 16 de fevereiro de 2016. Estou a ler isto. É isto que o executivo aprova. A proposta 

foi elemento de base. O executivo decidiu escrever outra coisa. Decidiu aquilo que 

entendeu. É um órgão colegial.” --------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente: uma das questões que nós tínhamos dúvidas, em relação ao Parque 

Empresarial do Casarão e por isso na nossa proposta tentávamos clarificar. ----------------------

------ O que o Sr. Presidente nos está a dizer basicamente é que a proposta que hoje vamos 

votar os 15€/m2 e que a seguir à reunião de câmara vai analisar a proposta de revisão do 

regulamento do Parque Empresarial do Casarão e que o traz cá antes da revisão do Plano 

Diretor Municipal. É isso? É que se for isso está o problema resolvido. É isso? -------------------

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “É isso mesmo que eu tinha dito na última intervenção que tivemos. Quando vier cá a 

próxima revisão do Plano de Pormenor, virá um novo regulamento para ser discutido nessa 
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altura, uma nova proposta.  Está a ser feito. Tem de ser aprovado em março. --------------------

------ Felizmente, o Parque Empresarial do Casarão está a ter uma procura elevada. E para 

esclarecer isto tudo: nós estamos a trabalhar neste momento o plano de pormenor. Com a 

alteração da Sakthi e ocupação praticamente total da área que está prevista neste momento 

em Plano Diretor Municipal; vamos ocupar aquela área toda e aquilo que iremos fazer 

depois, será trazer aqui à Assembleia Municipal para ser discutido e aprovado, o novo 

regulamento de venda de lotes. Nessa altura teremos um novo regulamento que virá cá. Foi 

a isso que me comprometi e conto fazer.” -------------------------------------------------------------------

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

------ “O que o Sr. Presidente está a dizer é que até à próxima Assembleia Municipal que por 

lei terá que ser até abril, trará cá a alteração do Plano de Pormenor e o novo regulamento (o 

Sr. Presidente responde que é o que conta fazer). --------------------------------------------------------

------ Muito bem! Explique porquê, Sr. Presidente! Porque tem aqui questões do ponto de 

vista legal: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Artigo 11º – Direito de preferência: a Câmara Municipal terá sempre o direito de 

preferência na transmissão de superfície e partilha do seu titular.” Há aqui um conceito, no 

espírito da lei da partilha em que a Câmara se sobre avança em relação à partilha de bens. 

Há aqui questões do ponto de vista legal que estarmos a provar isto aqui, hoje, é criarmos 

um problema para nós; --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como vemos na proposta que o senhor apresentou, no dia 10, mandava isso para 

depois da aprovação do plano lá para as calendas gregas, parecia-nos a nós que não fazia 

sentido nenhum tudo isto. Se o senhor está a comprometer-se ao dizer que até à próxima 

Assembleia Municipal traz cá a nova proposta aprovada, seja ela qual for, aprovada em 

reunião de câmara para a alteração do regulamento e que estas coisas, estas situações vão 

ser tidas em conta, então, estando nós de acordo com os 15€/m2, votaremos 

favoravelmente isto.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 duas abstenções, a Proposta da Câmara Municipal de alteração 

do preço de venda de lotes no parque Empresarial do Casarão de Águeda, durante o ano 

2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.15 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da 3ª Correção Material à 

1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda; -------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 
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aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal da 3ª Correção Material à 1ª 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda. -----------------------------------------------------------

------- 3.16 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de renovação da 

deliberação da Assembleia Municipal de Águeda, para conclusão de procedimento 

concursal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Gil Nadais  – Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------------------

------ “Trata-se da renovação do processo para um Técnico de Desporto. --------------------------

------ Eu acho que com o novo Orçamento de Estado vai deixar de ser necessário porque 

somos uma câmara sem dívidas e isso vai deixar de ser necessário vir à Assembleia.” -------    

------ 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, 

aprovou por maioria  com três abstenções, a Proposta da Câmara Municipal de renovação 

da deliberação da Assembleia Municipal de Águeda, para conclusão de procedimento 

concursal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.17 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de abertura de 

procedimento concursal de recrutamento para ocupação de 1 (um) posto de trabalho 

previsto e não ocupado do Mapa de Pessoal para 2016; ------------------------------------------------ 

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para esclarecimento de que tipo de 

procedimento concursal se trata dizendo tratar-se de um lugar para um engenheiro 

electrotécnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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, 

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de abertura de procedimento 

concursal de recrutamento para ocupação de 1 (um) posto de trabalho previsto e não 

ocupado do Mapa de Pessoal para 2016. --------------------------------------------------------------------

----- 3.18 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da 1ª Revisão Orçamental 

das Grandes Opções do Orçamento e Plano 2016; -------------------------------------------------------

------ 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, 

aprovou por maioria  com três abstenções, a Proposta da Câmara Municipal da 1ª Revisão 

Orçamental das Grandes Opções do Orçamento e Plano 2016. ---------------------------------------

------ 3.19 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da 1ª alteração ao 

Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda (OP-Águeda); ---------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 
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aprovou por maioria  com uma abstenção, a Proposta da Câmara Municipal da 1ª alteração 

ao Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda (OP-Águeda). -----------------------------

------ 3.20 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de retificação da repartição 

plurianual de despesas referente ao contrato para Prestação de Serviços de Transportes 

Ocasionais de Passageiros; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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, 

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de retificação da repartição 

plurianual de despesas referente ao contrato para Prestação de Serviços de Transportes 

Ocasionais de Passageiros. -------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.21 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

Assunção para: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.21.1 - Abertura de procedimento concursal da empreitada “Instalação de Rede 

primária e Construção de Rede Viária Florestal de acesso a Pontos de Água de 1ª ordem”; -- 

------ 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, 

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de Abertura de procedimento 

concursal da empreitada “Instalação de Rede primária e Construção de Rede Viária 

Florestal de acesso a Pontos de Água de 1ª ordem”.------------------------------------------------------

------ 3.21.2. Celebração de contrato para Fornecimento contínuo de Betão Betuminoso a 

Frio, em toneladas, Granulometria de 5/12mm, com inertes graníticos à taxa de 12VM3 de 

emulsão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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, 

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal Celebração de contrato para 

Fornecimento contínuo de Betão Betuminoso a Frio, em toneladas, Granulometria de 

5/12mm, com inertes graníticos à taxa de 12VM3 de emulsão. ----------------------------------------

------ 3.21.3. Aquisição de serviços de armazenamento e processamento de dados em 

nuvem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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, 

aprovou por maioria  com uma abstenção, a Proposta da Câmara Municipal de Aquisição de 

serviços de armazenamento e processamento de dados em nuvem. --------------------------------

------------------------------------------ INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  --------------------------------------
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------- Sr. Carlos Braga : ------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Só para registar o meu agrado com uma frase do Sr. Presidente que devemos mais do 

que construir e fazer novo, reabilitar o existente. Foi justamente isso que eu propus à 

Câmara no meu caso particular. Desculpem por falar numa situação muito específica, mas 

em vez de incentivos, só encontrei entraves da parte da Câmara até agora. Não encontrei 

até ao momento, nenhuma vontade da Câmara de promover o avançar do meu processo. ---

------ Era só isto que eu tinha a dizer: que gostaria de encontrar essa boa vontade, essa 

abertura de dialogar mais. Era só isso que eu tinha a dizer. --------------------------------------------

----- É uma casa que foi construída pelo meu avô na década de trinta. A casa tem cerca de 

80 anos. O que eu propus à Câmara foi a sua remodelação. A casa é composta por cave e 

rés-do-chão. A área de implantação é exatamente a mesma que lá está. O que foi proposto 

foi um pequeno aumento na parte superior e a casa está num sítio junto a uma linha de 

água como toda a gente sabe, no entanto a casa tem os direitos adquiridos, ninguém mos 

pode negar e dentro desse sentido não sei o porquê de até este momento andarmos com 

isto. Para mim isto é uma questão de bom senso.” --------------------------------------------------------

------ Dr.ª Paula Cardoso – Vereadora da Câmara Municipal : ---------------------------------------

------ “Quero agradecer ao Sr. Presidente de Macinhata a forma como nos recebeu e nos 

tratou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E na sequência da muita coisa que aqui foi dita, deixar aqui uma proposta e um repto 

ao Sr. Presidente da Câmara, nomeadamente na limpeza das margens da Pateira, a tal dita 

limpeza dos jacintos, uma vez que foi aqui questionado pelo Sr. Presidente que de facto a 

proposta terá de ser feita ao governo e é da responsabilidade do governo central fazer esta 

limpeza, só queria aqui deixar claro que apesar de o Sr. Presidente não ter estado na 

reunião onde esta questão foi por mim levantada, não gostei da afirmação do Sr. Vice-

presidente que disse “Ela não conta tudo!”. -----------------------------------------------------------------

------ De facto, lancei o repto e coloquei a questão: -------------------------------------------------------

------ Se eu retirar a freguesia de Barrô e Aguada de Baixo garantem-me que aprovam? É 

que se não me garantem que aprovam, então mantêm a proposta como está. E foi isto que 

se passou. Não vamos agora também cair no exagero de pedir gravações das reuniões de 

câmara para coisas que não têm grande importância. ---------------------------------------------------

------ Mas uma vez que o Sr. Presidente acha que o governo tem essa obrigação, o governo 

é do seu partido, o senhor vai estar segunda-feira com o ministro do Ambiente e eu faço-lhe 

uma proposta oral para que fique registada de que lance e leve das pessoas da margem da 

Pateira esta vontade e este desejo de que de facto eles contribuam para as juntas de 

freguesia de Travassô e Óis da Ribeira – e penso que o Sr. Presidente não me leva a mal – 
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Fermentelos, Recardães e Espinhel sejam mensalmente contemplados com um verba para 

fazer a limpeza das margens da Pateira. Se vai estar com o ministro do Ambiente pode dizer 

que a proposta é do PS e que o Sr. se encarrega de lha levar.” ---------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  agradece dizendo que já era sua intenção, à semelhança 

do que aconteceu com as cheias, levar este assunto ao conhecimento do Sr. Ministro, 

afirmando que o que é importante é que o mesmo seja resolvido. ------------------------------------ 

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelas duas 

horas e dezasseis minutos, do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezasseis, deu por 

encerrados os trabalhos desta sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata, que 

tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que 

vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. ------------------------------ 

 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

 

 

 

A Primeira Secretária:  


