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 ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos quinze dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 2ª Sessão Ordinária da 

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

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

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

------- 1.2 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 26 de junho 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 de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira 

do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 

75/2013 de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.2 – Tomada de Conhecimento da proposta da Câmara Municipal de 

implementação da Assembleia Municipal Jovem e das n ormas de funcionamento; ------- 

------ 3.3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de Adesão do 

Município de Águeda à Aliança para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; ---- 

------ 3.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de Reconhecimento de 

Interesse Público Municipal da Jonosil – Indústria e Comércio de Ferragens, Lda; ------- 

------ 3.5 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de delimitação das 

Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) dos Aglomerados Urbanos do Concelho; ------------ 

------ 3.6 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal para autorização de 

demolições de edifícios degradados – período transi tório; ----------------------------------------- 

------ 3.7 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de isenção de taxas 

nos processos de requalificação de prédios e ocupaç ão do espaço público por 

motivos de obras – período transitório; ------------------------------------------------------------------- 

------ 3.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de regulamento para 

pintura de fachadas e muros – medida transitória; ---------------------------------------------------- 

------ 3.9 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal para Aumento de 

Capital Social da AdRA – Águas da Região de Aveiro,  S.A; --------------------------------------- 

------ 3.10 – Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 

respetiva avaliação e a apreciação e votação dos do cumentos de prestação de contas 

do ano 2015; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ 3.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal da 2ª revisão 

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

------ 3.12 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de atribuição de 

apoios financeiros no âmbito do “Desfile de Carnava l de Águeda” 2016; --------------------- 

------ 3.13 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal para alteração do 

apoio à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga pela  organização das Festas da Vila 

em 2015; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.14 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de doação de bens 

móveis à União da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; --------------------------------------------- 

------ 3.15 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal para celebração de 

contrato Interadministrativo de Delegação de Compet ências com a União de 

Freguesias de Águeda e Borralha para Pavimentação d a Rua do Cabeço de Bolfiar; ----- 

------ 3.16 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal para celebração de 

contrato Interadministrativo com a Freguesia de Mac inhata do Vouga no âmbito dos 

transportes escolares;  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.17 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal para celebração de 

contrato Interadministrativo com a Freguesia de Val ongo do Vouga no âmbito dos 

transportes escolares; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.18 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal para celebração de 

contrato Interadministrativo com a União de Fregues ias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão no âmbito dos transpo rtes escolares; ----------------------- 

------ 3.19 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal para Autorização 

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

de fevereiro, Assunção para 3.19.1. - Celebração de  contrato de aquisição de serviços 

de telecomunicações móveis para o Município de Águe da.---------------------------------------- 

------ 3.20 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal para celebração de 

protocolo de cooperação técnica e financeira para d esenvolvimento em parceria de 

programas e projetos de requalificação das instalaç ões no hospital de Águeda. ---------

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

Vitorino , sendo secretariado pelas Senhoras Secretárias Carla Eliana Costa Tavares e 

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

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

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

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

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; ------------------------------------------------------------
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------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS; -------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Herminio da Conceição Marques Guapo – PS; ------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

------ Marlene de Fátima Sampaio e Silva – PSD; ----------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PJ da União de Freguesias de Recard~es e 

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

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

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

Lamas do Vouga; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ José Henrique Vidal Martins – Tesoureiro da Junta de Freguesia 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; ------------------------------------------------------

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

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

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municiapal dá início à sessão, cumprimentando a 

todos os presentes e aqueles que recorrem às novas tecnologias para acompanhar a 

sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Foram verificadas as justificações de falta dos seguintes membros: --------------------------

------ Pedido fundamentado e justificado da renuncia de mandato pelo deputado Tiago 

Mendes dos Santos e Gomes Lavoura por razões de natureza pessoal e profissional, o qual 

foi substituído pela deputada Maria de Fátima Sampaio e Silva; deputada Marlene Gaio que  

que seria substituído por Brito Salvador, que não podendo também estar presente se fez 

substituir por João Carlos Fonseca Coelho; o deputado Paulo Tomaz que seria substituído 

por Beatriz Fragoso que não podendo estar presente se fez substituir por Herminio Guapo; 

João Pedro Alvim Henrique Xavier – PJF de Valongo, que foi substituído pelo tesoureiro da 

Junta, José Henrique Vidal Martins. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

recebida e dirigida à Assembleia Municipal passando a referir: ----------------------------------------

------ Oficio da Câmara Municipal de Águeda, dirigida à direção da empresa Climar 

felicitando-a pela obtenção do prémio Design Plus 2016, “Um selo de qualidade para o 

Design inovador”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Oficio da Câmara Municipal de Águeda, dando conta da distinção do Orçamento 

Participativo de Águeda com o prémio de Boas Práticas Participativas da Rede das 

Autarquias Participativas cuja distinção foi anunciada na conferência internacional onde 

Portugal participa, decorrida nos passados dias 12 e 13 de Abril na Fundação Calouste 

Gulbenkian;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Oficio da Câmara Municipal de Águeda, dando conta da distinção do evento 

Agitágueda, Art Festival, que venceu a categoria “Melhor Promoção Turística dos festivais 
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de Portugal, do Iberian Festival Award” que decorreu na FIL em Lisboa no passado dia 3 de 

Março; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Oficio da Câmara Municipal de Águeda, dirigida à empresa Mercatus, a propósito do 

prémio excelência na categoria de “Organizações PME” atribuído pelo Instituto Kaizen Lean; 

------- Grupo Parlamentar Os Verdes , uma comunicação com algumas perguntas 

colocadas pelos Srs. Deputados José Luis Ferreia e Luisa Apolónia ao Ministério da Cultura 

sobre o estado de abandono em que está a Estação Arqueológica do Cabeço do Vouga; ---- 

------- Grupo Parlamentar Os Verdes , Projeto Lei sobre o número de alunos por turma, cuja 

discussão ocorreu no passado dia 7de abril, mas que o novo despacho foi publicado ontem 

e portanto o número de alunos por turma mantém-se; ---------------------------------------------------

------- Grupo Parlamentar Os Verdes , Projeto de Resolução sobre a interdição do uso de 

Lifosato na agricultura; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Relatório de Atividade da CPCJ referente ao ano de 2015. -----------------------------------

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

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

------- 1.2 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 26 de junho de 2015; -------------------------------------

------ Abílio Silva  – PS: -------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Só para fazer uma retificação, que na ata de dia 24 do 06 não consta lá o meu nome.” 

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: --------------

------ “Consideram-se aprovadas, naturalmente, pelos membros presentes nessas sessões.” 

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

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

------ Luís Grilo:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sou natural de Aguada de Cima e venho aqui na condição de munícipe, venho aqui 

apresentar uma temática que não está dentro da ordem do dia, mas que penso que merece 

um pouco da nossa reflexão, da nossa atenção. Por isso, Sr. Presidente da Mesa e restante 

mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados e restante audiência, 

quero aproveitar esta oportunidade de estar aqui para desempenhar uma função nuclear, 

que é a participação cívica e tudo isto com o intuito de reforçar o longo trabalho do executivo 

que tem sido feito até agora. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu venho-vos falar da participação cultural e da vida cultural da cidade, que está um 

pouco monopolizada pela Câmara e pela ação camarária. Apesar de todo o trabalhado 

conseguido, é tempo de reaproximar as realidades e escutar a realidade de todas as partes 

e só assim se poderá fortalecer, naturalmente, a nossa terra e o nosso município. A vida não 

é só industrialização, nem um ano tem só um mês. O futuro do nosso país é livre e todos 
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devem ter acesso a ele. O Estado tem a obrigação de proteger o artista e o agente cultural, 

não sendo poucos os cuidados que a Constituição Portuguesa encerra sobre este assunto. 

Eu hoje venho lembrar aqui ao executivo, e à Assembleia que a cultura não é a mesma 

coisa que festas. Cultura não são só obras desbragadas, muito menos edifícios milionários 

embargados. É bom construir, mas infelizmente, as instalações não se mantém sozinhas. A 

Câmara moldou a sua oferta cultural e estagnou nela. Não se procurou redimensionar 

sequer, consoante a subida dos fluxos turísticos também despertados. Disto são os 

exemplos o Largo Primeiro de Maio, a Incubadora Cultural e a Casa de Chá ou ainda a 

antiga Casa do Castelo, conhecida hoje pelo Fórum da Juventude. Os cultores, os pintores, 

os escritores, os artistas plásticos e os músicos naturais de Águeda vivem de costas 

voltadas para o município num clima de desconfiança e desprimor. É esta a situação que 

hoje me traz em busca do vosso auxílio, para benefício das gentes de Águeda. Há uma 

ausência de capacidade programadora e conciliadora das vontades artísticas. Peço a 

atenção da autarquia para a necessidade de maior abertura, diversificação e apoio das 

várias vertentes artísticas que sozinhas, cada uma por si, não conseguem sobreviver 

condignamente. Águeda, enquanto cidade, tem todo o potencial para funcionar como um 

laboratório para um modelo económico-social que faz da cultural um dos seus motores, e 

vertente essencial de uma civilização como é a nossa. É possíveis as artes serem 

sustentáveis, é possível criarem novos postos de trabalho, e serem assim a melhor 

publicidade para o nosso município. ---------------------------------------------------------------------------

------ E é com esta reflexão que vos deixo, obrigado e boa noite.” ------------------------------------ 

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

------ “Na realidade estou espantado com esta intervenção. O grande número de missivas 

que encontro, não encontro nada parecido com o que foi pedido aqui. Ora, eu agradecia que 

me fizessem chegar, então, copias se fizeram algum pedido, que me fizessem chegar 

alguma manifestação dessa vontade aqui hoje, porque parece-me que tanto quanto tenho 

conhecimento, não existe registo na Câmara de pedido para outras manifestações, e apoios 

para outras manifestações. Alguns de nós, gozamos mas, não são assim tão divergentes. E 

quando falam de atividades divergentes, salvo erro para este fim-de-semana, está cedida 

até a pessoas que o acompanham aí em cima no público o Fórum da Juventude, para uma 

atividade. Ou na semana passada, foi cedido na semana passada, não sei se querem todas 

as semanas, apresentem uma programação e aquilo que pretender fazer, com certeza que 

analisaremos, mas é isso que pretendemos. Apresente-nos as propostas. Não quer dizer 

que nós vamos apoiar tudo, como disse, podem criar emprego e ser sustentáveis não 

precisa de ser à conta da autarquia. Poderão arranjar muitos meios, mas nós aqui muitas 
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vezes somos atacados pela bancada da oposição que gastamos muito dinheiro, ou 

investimos muito é uma outra conceção na área cultural, portanto, estamos aqui entre dois 

mundos, entre duas formas de ver, mas com certeza que encontraremos o caminho que 

consideramos mais acertado, mas façam-nos chegar... Se os pedidos já entraram digam 

quando é que entraram porque temos que ir verificar, porque na realidade não temos noção 

disso. Muito obrigado, Sr. Presidente.” -----------------------------------------------------------------------

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

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

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

Borralha: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu queria começar por dizer que a reflexão e a intervenção foi muito interessante e é 

pena que em todas as assembleias não hajam intervenções e reflexões, por mais 

provocatórias, por mais assertivas ou menos assertivas que sejam. Acho que era importante 

cada vez mais a sociedade civil interviesse, fizesse as suas criticas, e desse as suas 

opiniões, por mais corretas ou menos que sejam. E, portanto, parabéns e eu acho que é a 

democracia e, portanto, parabéns, venham mais e falem mais que é para isto que serve a 

assembleia municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois queria falar acerca de postes. Sr. Presidente da Câmara, as novas tecnologias 

cada vez mais estão a chegar, são importantes, parece que as empresas de 

telecomunicações estão em grande força no nosso concelho, finalmente com a chegada da 

fibra ótica. Eu tenho passado é as últimas 3 semanas a correr atrás dos homens dos postes 

porque metem-nos das formas mais desbragadas, mais desadequadas, sem o mínimo de 

respeito pelo nosso território, a nossa terra e, portanto, com postes colocados em cima dos 

passeios que obriga as pessoas a sair do passeio para a estrada. Isto tudo porque parece, 

parece que a EDP mete um poste, se vier a PT mete outro poste, se vier a MEO mete outro 

poste, se vem a Vodafone mete outro poste, e eu acho que se devia definir uma regra, 

devia-se definir uma regra, que um poste dá para levar muitos fios. Portanto, as empresas 

que se entendam e que se diminua drasticamente. Hoje em dia, especialmente à volta da 

cidade, há sítios que é um emaranhado de postes que eu acho que é mais um emaranhado 

de postes do que de fios. Havia necessidade de se definir regras na minha opinião de que 

nós queremos cá a fibra, queremos cá todas as tecnologias, mas que hajam, de facto, 

regras e normas, e que as empresas tenham o bom senso, de mais do que vir fazer o 

trabalho à pressa, que percam tempo e que encontrem as soluções mais adequadas para 

aquilo que são as novas tecnologias nos venham ajudar e não colidam com a qualidade de 

vida que temos necessidade de ter. Aquilo que são os arruamentos, aquilo que são os 
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passeios e mesmo em termos visuais, é desagradável a situação que vamos vivendo, 

portanto, gostava que se definissem normas e regras claras para que esta situação não 

continuasse. Muito obrigado!” ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Por decisão consensual entre os representantes de todos os partidos ou coligações 

com acento na Assembleia Municipal, decidiu-se que as comemorações do 25 de abril 

deveriam revestir-se de um formato diferente daquele que se vinha repetindo ao longo dos 

anos. O cada vez maior afastamento dos aguedenses das comemorações desta data, 

realizadas no salão nobre da Câmara Municipal que pessoalmente atribuam a um conjunto 

de diversificados motivos, ignorância, comodismo, desilusão, conformismo com o status 

cocriado levou a que, como acima referi, tenhamos procurado encontrar um modelo mais 

festivo à data o significado que ela merece. Festas do povo e com o povo! Por se tratar, num 

novo formato, por se ter pensado num novo formato tardiamente alguns mal-entendidos 

levaram a que se decidisse realizar este ano apenas um debate com convidados indicados 

pelos partidos e coligações com acento na Assembleia Municipal. Episódios marginais e 

pouco dignificantes para membros da Assembleia Municipal levaram-me a decidir e refletir 

que no próximo ano, independentemente da festa popular que apoio, não devemos 

prescindir da realização de uma ação solene da Assembleia Municipal. Isto foi uma nota 

introdutória. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente a um segundo aspeto, esta a ação da Assembleia Municipal, uma vez 

que não vai haver no 25 de abril, mais próxima do 25 de abril e é importante ainda que de 

uma forma breve, não posso deixar de fazer uma saudação a todos os aguedenses e a 

todos os portugueses do 25 de abril, lutaram para que ele acontecesse e depois do 25 de 

abril continuam a luta para que as conquistas se mantenham e fortifiquem. Saúdo também, 

este chuvoso mês de abril que nos permite comemorar duas datas marcantes na nossa 

recente. Os 42 anos da revolução de 1974 e os 40 anos da constituição da República 

Portuguesa promulgada a 2 de abril de 1976. São 42 e 40 anos de luta, mas tem valido a 

pena. Foi o 25 de abril de 1974 que permitiu a revolução e foi esta que gerou a constituição 

de 1976, que apesar de combatida continuadamente por todos os partidos do centro e da 

direita, foi barreira firme às descabeladas e antidemocráticas tentativas de retirar mais e 

mais às classes menos favorecidas da sociedade portuguesa. Foi o Tribunal Constitucional 

que durante o exercício do anterior governo, ao declarar anticonstitucionais, um conjunto de 

medidas e declarou inconstitucionalidade apenas por um motivo, porque a constituição 

existe, evitou que as tentativas de liquidação mais um vasto número de conquista 

conseguidas no 25 de abril tenham acontecido. Foi também a constituição da República 
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Portuguesa que permitiu que o atual governo com o apoio parlamentar do bloco de 

esquerda e do PCP e dos verdes, tenha reposto a ordem democrática apesar das 

dificuldades sistemática e continuadamente criadas pelos burocratas de Bruxelas que para o 

capital têm sempre soluções e para o trabalho dificuldades e possibilidades de abandono. 

Foi o entendimento que entre as forças de esquerda dado os sociais a que os portugueses 

foram barbaramente submetidos que superando divergências ideológicas em torno de um 

interesse comum decidiram por a geringonça a trabalhar e a devolver aos Portugueses 

alguns direitos de abril que lhe tinham sido intimamente retirados. Há depois que recordar 

estas duas datas para que a democracia perdure e siga sempre no sentido do progresso e 

do futuro. Viva ao 25 de abril! Viva à constituição da república portuguesa, viva à liberdade 

do poder local democrático, viva Portugal! -------------------------------------------------------------------

------ Hilário Santos - PSD:  --------------------------------------------------------------------------------------

------ “A minha primeira nota que quero deixar aqui assim muito rápida é sobre esta questão 

da Assembleia do 25 de abril. Quero dizer que participei nessa decisão. Não vou pôr-me a 

discutir para já isso se não vierem levantar isso outra vez, este mesmo problema. Mas quero 

dizer que me sinto muito orgulhoso pelo debate que se vai realizar em Águeda no dia 22. 

Penso que esta Assembleia Municipal deu um bom exemplo, traz um conjunto de 

personalidades para fazer um debate em Águeda, que se calhar nunca cá estiveram e com 

personalidades de grande qualidade. Por isso acho que nos devemos sentir orgulhos por 

esta organização que haverá no dia 22 às 9 da noite, na biblioteca Manuel Alegre, se 

entretanto isso não houver muita gente e se tenha que mudar o próprio espaço. ----------------

------ A segunda nota é dar os parabéns ao Luís. Pela intervenção que fez, pela qualidade e 

pela humildade da intervenção que teve aqui. E dizer que, ao Sr. Presidente que a 

intervenção foi para o Sr. Presidente, não foi para a oposição. Não ouvi falar se gastava 

muito ou pouco dinheiro na cultura. Ouvi-o dizer sobre frases, sobre como é esta estas 

“Cultura, não é só festa!”, faze-se durante o ano todo, tem que a ver opções divergentes. Sr. 

Presidente, o Sr. foi um bom jogador de andebol, mas de futebol também está-se a começar 

a habituar a bola para o outro lado de lá. Não é, assume-a, jogue-a, esteja à vontade, mas 

hoje, venho aqui, o PSD vem aqui apresentar duas moções e gostaria de apresentar a 

primeira e depois discutiríamos e a seguir apresentaríamos a segunda, se é que o posso 

fazer Sr. Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Compete ao poder local assegurar as condições de vida dignas dos seus cocidadãos. 

Quer através da realização de obras e eventos no âmbito das suas competências, quer 

através da sensibilização das entidades competentes. Áreas como a saúde e educação 

devem surgir assim na primeira linha das preocupações dos órgãos políticos locais. Foi 
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neste contexto que recebemos com enorme satisfação a notícia da conclusão das obras na 

nova unidade de saúde de Valongo do Vouga, colocada ao dispor dos cidadãos da freguesia 

de Valongo do Vouga e da União de freguesias de Préstimo e Macieira de Alcoba. Esta 

obra, realizada num contexto nacional de crise económica e financeira apenas foi possível 

porque a vontade do nosso povo ultrapassou os constrangimentos inerentes ao momento. 

Fazendo substituir as entidades da esfera pública pelo que tendo maior responsabilidade e 

maior facilidade na obtenção dos necessários recursos, não o conseguiu fazer. Esta 

Assembleia Municipal não deve deixar passar a ocasião sem enaltecer a participação de 

todos os envolvidos neste projeto, pois também lhe compete agradecer a todos quantos 

lutam e participam diariamente na criação de condições que favoreçam o ser humano. Deste 

modo, vem o grupo Municipal do PSD, se entenderem pode deixar de o PSD e ser a 

Assembleia no seu conjunto. De acordo com o estipulado no artigo 25º do regimento da 

Assembleia Municipal de Águeda aprovada a 12 de novembro de 2013 na 3ª sessão 

extraordinária propor o seguinte: Alínea A – um voto de louvor ao excelentíssimo Sr. Alberto 

Henriques pelo contributo financeiro de algumas centenas de milhares de euros que 

corresponde à quase totalidade dos custos da obra, dado o âmbito da construção da nova 

unidade de saúde de Valongo. Um voto de louvor a todos os cidadãos, profissionais de 

saúde e organismos que participaram direta e indiretamente neste projeto, dando no 

anonimato das suas intenções um contributo fundamental para a sua realização. Alínea C – 

o reconhecimento ainda à Câmara Municipal de Águeda pela sua comparticipação na 

construção desta unidade de saúde, nomeadamente através do financiamento dos arranjos 

exteriores e alcatroamentos no montante aproximado de 40 mil euros. Alínea D – por ultimo, 

e não menos importante, um reconhecimento especial à Junta de Freguesia de Valongo do 

Vouga por ceder o terreno e sobretudo por ser um motor de toda esta realização, que 

melhora significativamente as condições de vida dos cocidadãos da sua freguesia bem 

como da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba. Como disse, esta é uma 

moção apresentada por nós, mas se todos quiserem e estiverem de acordo, passa a ser 

apresentada não pelo PSD, mas por toda a Assembleia Municipal se assim entenderem os 

diversos grupos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: -------------- 

------ “Penso que todos seguimos a leitura do texto da moção, ela está à discussão. 

Interrompemos aqui, digamos os tempos, do período antes da ordem do dia, vamos discutir 

a moção, votá-la e, depois, passaríamos à segunda. Faz favor Sr. Presidente Paulo Seara. - 

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

Borralha:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Sr. Engenheiro Hilário, quero-lhe dizer, olhos nos olhos estou de acordo consigo hoje, 

esteja descansado. Queria, essencialmente, dizer o seguinte, que é sempre importante e 

portanto não queria deixar passar isto aqui em claro e que eu acho que deve ser sempre 

ressalvado, sempre! Quando há alguém que não tem obrigação rigorosamente nenhuma, 

dispõe daquilo que é dele em bem de todos deve ter sempre o reconhecimento público, 

deve ser sempre enaltecido até à exaustão. Estes são exemplos que nós queremos ver 

repercutidos em mais pessoas e, portanto, Sr. Alberto Henriques deu aqui uma lição de 

cidadania despendendo da sua fortuna que é dele e que não tinha que dar a ninguém aos 

seus cocidadãos. A esta gente eu tiro sempre o chapéu e digo sempre bem-haja, é gente 

desta que faz um concelho, é gente desta que faz um país. Obrigado Sr. Alberto Henriques.-  

------ Não havendo inscrições para intervir acerca da moção apresentada, o Senhor 

Presidente da Mesa colocou-a a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, aprovou 

por maioria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Hilário Santos - PSD:  --------------------------------------------------------------------------------------

------ “Há bocado esqueci-me de referir, mas o Sr. Presidente da Câmara, chamou-me à 

atenção e muito bem. O Sr. Alberto Henriques foi já vereador desta instituição. Vamos então 

à segunda moção. “No auge da crise económica e financeira que arrasou o país e que levou 

a ponderar todo o investimento público, a desativação da linha de Valongo do Vouga passou 

também a ser uma possibilidade ainda que sempre contrariada pelas populações locais e 

sobretudo pela força dos argumentos invocados sobre a sua importância e necessidade. 

Recordemos que esta histórica linha foi construída em 1908 possuindo cerca de 100 km de 

extensão em dois ramais distintos. Águeda, Aveiro, Águeda, Sernada e Espinho, Oliveira de 

Azeméis, Albergaria-a-Velha, assumindo-se como uma referência no que concebe, quer à 

mobilidade das pessoas, quer ao transporte de mercadorias, sendo assim estratégica para o 

desenvolvimento da região. No momento em que as políticas de mobilidade estão todas a 

mudar, onde se deve privilegiar o transporte coletivo em detrimento do transporte individual, 

mas também, ou não podemos deixar de ter em conta o binómio investimento-retorno, seria 

um completo erro não apostar na rentabilização da linha do Vouga na parte Águeda, Aveiro, 

Águeda, Sernada do Vouga. Importa também referir que a maioria dos concelhos afetados, 

bem como as respetivas Assembleias Municipais, sempre se manifestaram contra o 

encerramento da linha do Vale do Vouga, dado o impacto económico e social que tal iria 

causar à região. Foi, pois, com enorme satisfação, que as populações viram os anteriores 

governos investirem nos últimos anos cerca de 2 milhões e meio de euros na reabilitação do 

troço Sernada do Vouga, Águeda, tendo o mesmo investimento sido traduzido por um 

significativo aumento dos utilizadores, contrariando assim as visões mais pessimistas que 
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equacionavam o encerramento da linha. Ainda no anterior governo, foi criado um grupo de 

trabalho para elaborar o relatório sobre as infraestruturas de elevado valor acrescentado, 

IEVA, servindo de base para a definição dos novos investimentos a serem realizados no 

atual quadro comunitário. Ao nível ferroviário foram definidas 30 prioridades, aparecendo a 

linha do Vale do Vouga em 12º lugar, com um investimento de 6 milhões de euros, a ser 

distribuído por 2 troços, Águeda, Aveiro e Espinho, Oliveira de Azeméis. Este projeto visava 

melhorar os níveis de segurança da exploração ferroviária elevando os níveis de fiabilidade 

e qualidade de serviço, compreendendo ainda a requalificação da via e a automatização de 

diversas passagens de nível. Não obstante o facto, constata-se que o atual governo retirou 

esta prioridade das manifestas necessidades de investimento do país. Decisão esta que não 

se compreende, pois, além de prejudicar imensamente as populações, deixa a meio o 

projeto de requalificação do Vale do Vouga, criando assim condições para que o 

investimento já realizado possa não ter no futuro os resultados esperados. Deste modo, vem 

o grupo parlamentar do PSD e aqui digo o que já disse em relação à outra moção, pode se 

toda a assembleia assim o quiser associar-se e deixa de ser o grupo parlamentar do PSD e 

passa a ser toda a assembleia. De acordo com o estipulado do artigo 25º do regimento da 

assembleia municipal de Águeda, aprovada a 12 de novembro de 2013 na 3ª sessão 

extraordinária, propor o seguinte: Alínea A – A rejeição absoluta e inequívoca desta decisão 

do atual governo. Alínea B – que a Câmara Municipal de Águeda promova todos os meios 

ao seu alcance para que a constante do relatório do trabalho do IEVA, ao nível da linha do 

Vale do Vouga, do troço Águeda, Aveiro seja mantido e cumprido dotando à aludida linha 

ferroviária dos elevados níveis de fiabilidade e qualidade de serviço a que se propuseram e 

que a população merece. É, pois, esta a moção, posso também informar ao nível da Sira, 

também já tomou uma posição coletiva à CIRA que enviou ao governo, repudiando 

efetivamente e criticando o facto de esta prioridade ter desaparecido dos investimentos 

prioritários no governo nas obras a serem feitas até 2020. ---------------------------------------------- 

------ José Vidal - PS:  ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Em relação a esta moção que o PSD apresenta nós não poderíamos deixar mais estar 

de acordo, embora alguns prossupostos não tenham aqui sido evidentes. Quando houve o 

apoio anterior para requalificação de toda a linha, até Sernada, mas depois com 

continuidade em Espinho, falou-se em 6 milhões de euros. Ora, e chegou-se à conclusão 

que não iria acontecer nada como esses 6 milhões de euros, que só a nossa requalificação, 

recuperação, não foi só requalificação até à Sernada custou mais 2 milhões. No entanto, o 

princípio da mobilidade através de meios de transporte como os comboios, é um princípio da 

sustentabilidade que nós defendemos e que achamos correto. Não sabemos se é viável ou 
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não, no entanto as posições de princípio e esperamos que elas estando nos programas, 

estando nos documentos, mantendo-se sempre ativas essas decisões, e alvo de decisões, 

nós defenderemos sempre esse pressuposto e concordamos com a moção do PSD. Não 

sabemos se vai ser hoje, se vai ser amanhã, a CIRA como disse o Deputado Hilário Santos, 

também já tomou posição, não sabemos se é real se é muito caro ou se é pouco caro ou se 

vai dar lucro ou não. Sabemos que é um princípio de sustentabilidade que deve ser 

trabalhado até que se possa esgotar essa possibilidade. Portanto, a minha vinda aqui só 

concordante com a do PSD e agradecendo até à apresentação da moção, porque defende 

os princípios que interessam às populações, não é as nossas só, mas à população de um 

país que se quer sustentável. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Linha do Vale Vouga, Sustentabilidade. O que eu vou falar é assim meio politicamente 

incorreto, porque é um bocado em contravapor. Eu acho que a linha do Vale Vouga foi, de 

facto, muito importante em determinada altura e hoje tenho dúvidas se será assim tão 

importante, porque é uma linha que está ultrapassada, é uma linha que em termos de 

sustentabilidade é uma linha que gasta muito mais gasóleo do que um autocarro, se calhar o 

tipo de linha e o tipo de máquinas que temos, de carruagens que temos também não são as 

mais adequadas nem as mais confortáveis. E, não sei até que ponto é que a linha do Vale 

Vouga é assim tão estruturante, tão importante quanto todos os grupos parlamentares 

dizem. Toda a gente diz e eu tenho dúvidas que seja assim tão, tão, tão importante. Parecia 

mais importante aquela situação da ligação Águeda, Aveiro que o governo anterior teve o 

cuidado de retirar das prioridades rodoviárias. Parecia muito mais importante, muito mais 

estruturante, muito mais requalificante, muito mais aproximante do mundo para Águeda. Foi 

pena é que o governo anterior tivesse retirado da rede viária nacional de prioridade e ter 

tirado essa via e, portanto, acho que essa penalizou muito mais Águeda do que a linha do 

Vale Vouga. E eu não sei se Águeda não ficaria mais bem servida e, portanto, é uma 

reflexão que estou a fazer e é um pensamento que tenho feito há muito tempo, se não 

ficaria mais bem servido com autocarros modernos que fizessem o mesmo trajeto. Se 

calhar, em termos ambientas era mais sustentável. Se calhar, em termos comerciais era 

mais sustentável, se calhar, se calhar... Se calhar, porque toda a gente diz aqui, uma 

automotora destas anda a gasóleo. As automotoras que circulam aqui na linha andam a 

gasóleo. Gastam, uma quantidade brutal de litros de gasóleo, muito mais do que um 

autocarro. Em termos de conforto, infelizmente, esta linha nunca foi requalificada e, 

portanto, são máquinas antiquíssimas que temos que não têm os melhores índices de 
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conforto. A própria linha, mesmo que com automatismos, tem criado montes de problemas 

no trânsito de ligação entre Águeda e Aveiro, porque as passagens de nível estão durante 

muito tempo fechadas criando filas enormes. Por exemplo, em Paredes, mais do que uma 

vez já me ligaram a dizer que estão filas enormes de trânsito e que estão ao longo de 

Águeda, Aveiro. E, portanto, nesta situação, eu infelizmente não vou para o lado da moção, 

o PSD está, eu vou-me abster, por também não ter dados que diga que é tão sustentável 

esta linha nem assim tão importante.” ------------------------------------------------------------------------ 

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

------ “Eu não podia estar mais em desacordo com o que disse ali o Paulo. É o seguinte nós 

remodelámos os carris, falta remodelar o resto. Portanto, o que é que nós precisamos? 

Precisamos, se calhar, de um comboio mais rápido, um comboio mais económico, e 

precisamos, sobretudo, que o comboio pare onde há gente. Precisamos, sobretudo, que o 

comboio pare onde entre gente. Precisamos, sobretudo, que o comboio sirva as pessoas 

com horários que sejam efetivamente horários que façam, por exemplo, as pessoas 

evitarem usar o carro de Macinhata até Águeda ou até Aveiro, precisamos de composições 

mais modernas. É isso que nós precisamos, para que a linha funcione efetivamente. Ó 

Paulo, o comboio é o transporte mais utilizado nos países mais desenvolvidos, nós 

queremos também, queremos ser também um país desenvolvido e queremos ter também as 

coisas que eles têm de melhor, percebes? Comboio rápido, comboio económico, que ande 

com pessoas e que sirva as pessoas.” ----------------------------------------------------------------------- 

------ António Martins – CDS:  ----------------------------------------------------------------------------------

------ “Diria sobre esta matéria ou gostaria de dizer sobre esta matéria, o seguinte. Nós 

temos um grande problema neste país que é o problema do planeamento estratégico. E que 

o planeamento estratégico seja assumido globalmente pelas diversas forças políticas. Ou 

seja, nós temos a má cultura de não rentabilizar os investimentos, porque sequencialmente 

o investimento que é feito hoje é parado amanhã, aquele que se retoma além de amanhã é 

parado a seguir, porque agora vem um partido politico e resolve que a estratégia é este. 

Depois vem outro e resolve que a estratégia é aquela e passamos neste país, infelizmente, 

a gastar dinheiro em projetos de para arranca, para arranca, para arranca. Eu creio que 

relativamente ao Vale do Vouga, tenho, pessoalmente lamento dize-lo também algumas 

dúvidas como o Paulo Seara tem. E creio que este projeto, independentemente, da 

assunção de posições políticas que se possa determinar sobre ele, este projeto merece, de 

facto um estudo em termos de viabilidade económica. Porque fazer coisas bonitas numa 

altura em que não há dinheiro é complicado. Se o ambiente económico é favorável e nós 

temos excedentes para gastar, podemos gastar, não tem problema, não desequilibra. Mas 
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investir num projeto quando há tantos outros importantes, é óbvio que não são meia dúzia 

de milhões que nós vamos investir na linha de Aveiro a Salamanca e, portanto, não é um 

valor relevante, mas é dinheiro. São 6 milhões. Podem ser mais quando há derrapagens, 

não são 6, são 12! E, portanto, nós temos no meu entender de uma vez por todas, em vez 

de reclamar, temos que estudar e chegar à conclusão, se efetivamente, independentemente 

de estarmos todos de acordo que em termos que mobilidade o comboio é uma excelente 

opção, temos é que chegar a um acordo e a um estudo profundo para ver se há viabilidade, 

se a linha do Vale Vouga, tem ou não fundamento para haver investimento. E eu continuo a 

dizer aquilo que já disse aqui anteriormente que aquilo que já disse aqui anteriormente que 

o projeto do Vale Vouga só é funcional e só é rentável se for um projeto integrado. E o 

projeto integrado é, no meu entender, um projeto contas. Nós não podemos ir a correr muito 

daqui a Aveiro para chegar a Aveiro e precisarmos de nos deslocar e não termos com quê. 

Isto é um projeto Serra Mar, ou seja, isto tem um potencial turístico que precisa de se 

implementado com serviços turísticos, quer de mobilidade ou não, em termos de pontas. E é 

isto tudo que precisa de ser estudado e nós precisamos de saber quanto é que temos 

realmente que investir para isto ser produtivo. Agora, Paulo Seara, também te vou dizer uma 

coisa, o estar favoravelmente esta proposta é inócuo, porque nós sabemos que ela tem, 

digamos que o peso de fazer transmitir ao governo a nossa opinião, a nossa vontade em 

termos de decisão política do governo. Nós sabemos que se calhar não funciona, não é? E, 

se calhar, não vai funcionar. Agora, eu acho que fundamentalmente, independentemente 

das moções, nós teríamos alguma responsabilidade, em conjunto da forma que for 

entendido, enfim, por mais correta, estudarmos seriamente este assunto e concluirmos que, 

de facto, quer nas pontas, quer no trajeto, as populações vão ter necessidade deste serviço 

para gerar o investimento que vai ser necessário aplicar para que o serviço funcione. 

Porque, em pequenos trajetos, as carruagens serem boas ou serem menos boas, se calhar 

não é importante. Se calhar vir, de Espinho a Aveiro numa carruagem má já é diferente, de 

facto, que ter uma carruagem boa. Mas fundamentalmente, o que eu acho é que, votaremos 

a favor da moção, porque acho que é inócuo e pelo menos demonstra que estamos todos 

de acordo relativamente a uma ideia que é o projeto rodoviário da linha de Vale do Vouga. 

Agora, acho que temos alguma responsabilidade de futuro próximo de avaliarmos 

seriamente se, de facto, isto tem pernas para andar, isto tem futuro, se em termos turísticos 

e em termos de mobilidade normal do dia-a-dia. E, se de facto, o investimento que nós 

vamos exigir ao governo ou que estamos a exigir que o governo faça, se tem, na verdade, 

retorno que justifique esse tipo de investimento. ----------------------------------------------------------- 
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------ Hilário Santos - PSD:  --------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu não posso estar mais em desacordo com o Paulo do que este momento. O Pedro 

já disse e muito bem, quando viajamos por esta Europa fora, pela Europa desenvolvida o 

transporte ferroviário é essencial, é fundamental. Está nos grandes trajetos e está nos 

pequenos trajetos. Está nos trajetos do litoral, está nos trajetos do interior. É o transporte 

mais utilizado, ultrapassa as camionetas e camionetazinhas e transportes privados e tudo 

isso. Não foi à tua que a união europeia definiu, em termos de investimentos, encostou a 

prioridade rodoviária e avançou com a prioridade da ferrovia. Não foi à tua que nós tivemos 

dificuldades e já falaremos sobre isso de inserir a ligação Águeda Aveiro e outras ligações, 

só no âmbito da CIRA temos 4 prioritárias, porque a união europeia disse “Acabou! Vamos 

investir mais em ferrovia que é onde nós estamos muito mais atrasados.”. É evidente que se 

olharmos para a ligação Aveiro hoje como ela está, ela não é atrativa. Já se fez alguma 

coisa, já se automatizou algumas passagens, falta-se automatizar muitas ainda. Já se 

aumentou o número de comboios, mas é claro, quando olhamos para este trajeto, a ver um 

comboio com 3 carruagens a fazer este trajeto com 5 pessoas lá dentro nós assustamo-nos. 

Mas Paulo, mas tu como és do tempo em que as pessoas em Águeda para irem a Lisboa, 

iam todas de carro porque íamos à procura de comboio e o comboio era tarde e a más 

horas e fraco. Hoje, muita da população de Águeda para ir a Lisboa vai a Aveiro apanhar o 

comboio. E vai com qualidade, vai rápido e seguro. Se vai daqui de carro até a Aveiro, e não 

vou falar da minha família se não o Sr. Presidente começa a dizer que eu só defendo a 

minha família ou o local onde eu vivo, porque a minha mãe faz isso muitas vezes, mas 

pronto, para ir daqui até a Aveiro, vamos de carro para apanhar lá o comboio. Temos é que 

mudar a nossa mentalidade se nos derem condições para isso. É o que está aqui em causa, 

sabemos que nós pouco podemos fazer, falámos em mais estudos, então o governo não 

estudou isto tudo? Os governos anteriores. Não tiveram um grupo de sábios? O que 

acontece é isto, com esta nossa atitude as outras que ficaram todas para trás, com 3 ou 4 

passageiros e que não têm importância nenhuma vão passar à frente da nossa e nós, mais 

uma vez, ficamos a ver navios. Isto é o que está aqui em causa! Porque ainda agora se 

discute a ligação Aveiro Salamanca e já começam a aparecer por aí uns estudos 

inteligentes a dizer que a melhor ligação é pela linha do Douro. Que é uma coisa 

verdadeiramente abstrusica, se é que a palavra existe! E assim sucessivamente, portanto, o 

que está aqui em causa é, os estudos foram feitos, foi verificado que era rentável se 

efetivamente houvesse investimento, o investimento não sei se é grande ou pequeno, eu 

não voltei a negociar, diz o presidente da CIRA que estava acordado com a refere, ele que 

diz num relatório que apresenta que o Sr. Presidente da Câmara também esteve presente. 
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E, portanto, nós só temos que confiar nas entidades, e temos que reclamar aquilo que é 

justo. Nós não podemos andar toda a vida a mudar investimentos estratégicos, porque é 

assim ou é assado. Em relação à ligação rodoviária, Águeda Aveiro, eu concordo contigo. 

Não é uma perca porque a gente nunca a teve. Mas concordo contigo, é uma falha grave 

que nós temos em Águeda e que andamos a lutar há anos e anos e anos. Como todos 

sabemos não foi incluída no plano rodoviário nacional porque não houve verbas para isso, 

mas foi assumido um objetivo da CIRA para a fazer. Estavam a haver algumas conversas, 

que nós elementos da Sira, na última assembleia intermunicipal que estivemos presentes, 

questionámos o Sr. Presidente da CIRA sobre isto. O que ele nos disse foi que havia já 

algumas conversas avançadas entre a CCDR, nomeadamente a Dr. Ana Abrunhosa e a 

parte do gestor do projeto, penso eu. Mas que agora está tudo parado. Não vamos dizer que 

agora é o governo atual que tem culpa de ela não ter sido feita, não é nada disso. Mas 

esperamos os vossos bons contributos para que apoiem a sinalização desta obra.” ------------ 

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

Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Antes de mais, eu queria começar por dizer que valeu mesmo a pena eu vir intervir. 

Valeu mesmo a pensa, porque não foi dado como um dado adquirido que é o que muitas 

vezes acontece à cerca destes assuntos que politicamente, toda a gente tem medo de se 

opor a eles. Porque isso tem implicações em termos políticos. Porque ninguém pode falar 

mal se tiver ambições políticas, ninguém pode dizer, epá, a gente ninguém toca nisso, não. 

Isto tem mesmo que ser discutido cada vez mais, por isso é que eu disse há bocado que 

aquela intervenção inicial daquele jovem foi fantástica! É isso mesmo que temos que vir 

aqui. E eu, ó Hilário aqui há uns anos atrás fui às vindimas a França, fomos todos, não é? 

Muitos de nós fomos e eu andei num comboio, eu tinha 15 anos, cheguei lá a um sítio, não é 

parolito, menino de Águeda e carreguei assim num botãozito e a porta de vidro abriu e eu 

até me assustei. Eu tinha 15 anos e era uma linha que não era secundária, nem terciária, 

aquilo era quase uma não linha que tinha aquecimento e os meninos iam para a escola 

numa carruagem que eu fiquei deslumbrado... Ai que eu gostava tanto que no meu país os 

“quimboios” fossem assim. E o meu sogro tem carta de condução de tudo e anda só de 

comboio, sempre andou de comboio. E, portanto, é uma pessoa que faz... Setúbal, quando 

me vem visitar vem sempre de comboio e o transporte que ele usa é o comboio. O que nós 

não podemos dizer é que a organização mundial disto e daquilo defende o comboio. O 

comboio! O comboio! E eu aí estou de acordo, o comboio, uma linha que de facto transporte 

um comboio, não aquilo que a gente sempre chamou “a caixa de fósforos”, que é assim uma 

coisa bamboleante que nos leva a abanar de Águeda a Aveiro, que se a gente sofrer um 
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bocado do estomago chega lá maldisposto. Não, mas é verdade, temos que falar nisto 

seriamente. Porque o comboio, o alfa, que hoje nós vamos apanhar a Aveiro para ir a 

Lisboa, não se atrasa, ou se atrasa diz assim: “Está atrasado 2 minutos.” E está mesmo 2 

minutos atrasado que era o que não acontecia há uns anos aqui atrás e o comboio a gente 

nunca sabia a que horas chegava e a que horas partia. Hoje a CP, também são tantas 

coisas, nós sabemos hoje a fiabilidade, sabemos hoje o conforto. Nós todos sabemos, já 

fizemos poucas ou muitas vezes, já fizemos essa viagem. Porque é que o nosso Vale do 

Vouga tem que continuar com uma caixa de fósforos que vem da Jugoslávia. Ainda por cima 

horrível, cheio de grafites horríveis, porque é que a nossa linha tem que ser tão tão tão tão 

atrasada? Uma máquina que continua a ser a gasóleo, altamente poluente, muito mais 

poluente que dois autocarros e sem conforto, porquê? E essa é a questão! E a questão que 

se levante é se esta linha e esta tipologia de linha é aquilo que nós queremos. Obviamente 

que eu estou de acordo e acho que o professor Martins explicou claramente aqui. O que não 

pode acontecer é um governo investir 5 milhões, quando afinal era para investir 10 e o outro 

veio a seguir e se conseguir tirar de lá 2 milhões e meio ainda tira, se conseguir chegar a 

tempo. E esta balburdia é que não pode acontecer e por isso é que a nossa ligação e 

porque Águeda tem um problema grave e é isso que tem que ser aqui discutido. Nós temos 

um problema de acessibilidade, Águeda tem há muitos anos um problema gravíssimo! E nós 

estamos desligados do mundo, passando a A25 aqui, temos a A1 muito perto, temos a A17, 

temos a A29, temos tudo aqui ao pé. E andamos a perder tempo com o comboio quando 

não nos leva aonde nós verdadeiramente pretendemos ir, nós estamos a falar, nós somos 

uma cidade verdadeiramente industrial, nós somos uma cidade e um concelho industrial. E a 

gente precisa, tanto da ferrovia como a rodovia. O problema é que a ferrovia que nós temos 

não nos serve, infelizmente. Se calhar devíamos começar a pensar é se a ligação de 

Águeda Salamanca não devia passar aqui por Águeda, penso que tem um problema, é um 

comboio rápido e de Águeda a Aveiro... Mas se calhar em termos de escoamento de 

mercadoria poderia ter lógica, se calhar era por isso que nos devíamos estar a debater 

neste momento. E eu acho, que nós às vezes, temos bandeiras que nos ajudam um pouco e 

que levam um pouco longe. E esta é a questão que eu levanto aqui, é a questão que eu 

acho que nós temos mesmo que refletir e, Hilário, eu estou disponível para chatear o PS e o 

governo com esta história da ligação Águeda Aveiro. Eu não devo nada ou governo, se 

calhar ele deve-me a mim, porque eu ando a fazer campanha por eles. E, portanto, o facto 

de ser do PS, não me retira o direito de exigir, se calhar ainda mais do que o que exigia 

ainda mais aos outros partidos. E eu estou disponível para isso. Agora, a questão da 

ferrovia, a questão da ligação de Águeda Aveiro ou da Sernada, e eu compreendo que o 
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Presidente da Junta de Macinhata disse o que disse e muito bem! Macinhata a sua história a 

Sernada toda a sua história passa toda por um caminho-de-ferro, é um facto. Foi uma 

estação importantíssima. Hoje é uma ruína, a questão é... É esta ferrovia que nós 

queremos? É esta ferrovia que nos serve? Essa é a questão que eu levanto. E, portanto, 

acho que valeu a pena esta discussão porque hoje acho que já se falou mais 

abrangentemente daquilo que é estruturante para o concelho e é isto que cada vez mais 

temos que fazer.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Falou-se aqui num assunto que eu acho importante retornar a ele, que é o problema 

das acessibilidades e o problema daqui há uns meses ter estado como Sr. Secretário de 

estado do Transportes que disse que não se justificava uma via rápida ou uma autoestrada 

entre Águeda e Aveiro. Então Sr. Presidente corrija-me por favor, Presidente das Estradas 

de Portugal, exatamente! E nessa altura, como o Sr. Presidente da Câmara se deve 

recordar, nós fizemos uma reunião, ali no gabinete da sala de reuniões em que foi decidido 

que o Sr. Presidente iria até ao mês de Março contactar com a CCDR, fazer alguns 

contactos e depois voltaríamos ao assunto. De facto já passaram muitos meses e aproveito 

agora a oportunidade para ditar para a ata e que fique escrito para que o senhor tenha de 

responder publicamente se de facto fez alguma démarche, se lhe deram alguma resposta, 

se há alguma novidade dessa matéria porque nós batemos sempre no mesmo. O ------ 

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

Borralha: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ tem razão, eu tenho razão e toda a gente tem razão. Em termos de acessibilidades há 

coisas que são nucleares, a ligação Águeda-Aveiro é nuclear, discutimo-la há não sei 

quantos anos, já do tempo do Eng. José Sócrates quando ele em Tondela disse que a 

Autoestrada ia avançar e que custaria na altura 40 milhões de euros, salvo erro. Eu na altura 

escrevi um artigo e reitero aquilo que escrevi e pus um bocadinho mais em cima e 

entretanto nem com mais nem com menos, e entretanto foi feito um concurso publico e as 

empresas ou a empresa que concorreu ofereceu para fazer a autoestrada, salvo erro, três 

vezes mais. O que também não se percebe concorrendo uma só entidade, ofereçam um 

valor daqueles, portanto, às vezes o gato fica com o rabo trilhado e nós não percebemos 

bem se alguém lá pôs o gato ou se alguém segurou o rabo ao gato e portanto a obra ficou 

como ficou. Sr. Presidente da Câmara, fez alguma coisa? Disseram-lhe alguma coisa? Ou 

continuamos na mesma? Era isso que eu queria que aqui publicamente dissesse. --------------

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

------ “Só para dizer ali ao Paulo, que não se perde tempo com o comboio, perde-se é o 
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comboio se nós não estamos com a pestana aberta. Tive agora aí uma conversa acerca do 

comboio e da possibilidade de haver um entreposto ferroviário que pudesse trazer as 

mercadorias do porto de Aveiro até Águeda. Isso já está tudo ligado? Não sei se seria 

possível uma coisa desse género. E, sobretudo, não esquecer o potencial turístico da linha. 

O potencial turístico pode alavancar toda a mobilização da própria linha. O potencial turístico 

é uma coisa que nós não podemos esquecer tendo até por base o número de visitantes, e 

eu volto aqui a dizer, aquilo que disse em Macinhata, tendo até por base o número de 

visitante que nós temos num museu muito pequenino mas que começa já também a estar 

bem trabalhado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Respondendo diretamente à questão que foi colocada sobre a ligação Águeda-Aveiro. 

Pedi uma reunião ao Sr. Ministro, ele encaminhou para o Sr. Secretário de Estado e estou a 

aguardar essa marcação do Sr. secretário de Estado para este assunto. É o que neste 

momento tenho para dizer sobre isto.” ------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções sobre a moção, a mesma foi colocada a votação tendo 

sido aprovada por maioria com uma abstenção . --------------------------------------------------------

------ Carla Eliana Tavares – PS :-------------------------------------------------------------------------------

------ “Apenas para dizer que obviamente não posso deixar de acompanhar a moção aqui 

apresentada hoje pelo PSD no que se refere à Linha do Vouga, que não é de agora porque 

sempre considerei que era um meio de deslocação das pessoas de Águeda e de todas 

estas populações entre Águeda e Aveiro e não só, também para lá de Águeda. Todavia esta 

não é uma questão só de agora, é uma questão de muitos anos e eu fui utilizadora da Linha 

do Vouga durante alguns anos da minha vida, quando estudava aqui em Águeda e 

apanhava todos os dias o comboio no apeadeiro de Cabanões, e como tal sei bem da 

importância desta linha. No entanto, o facto de, para já, ser retirado das prioridades de 

investimento, não significa que não venha a ser feita alguma obra e por isso acho que é 

prematuro estar a assumir uma posição tão assertiva ou julgar que o investimento na linha 

está totalmente abandonado, quando sequer é isso que aqui está em causa. E é por isso e 

porque não poderia alinhar num quase pertenço número politico aqui liderado pelo PSD que 

agora está muito preocupado com a Linha do Vouga e ainda bem, mas não me lembro 

(posso estar equivocada) de ter havido iniciativas destas ao longo dos pelo menos 30 ou 40 

anos porque a Linha do Vouga já está mal há muito tempo. Eu quando digo 30 ou 40 anos, 

eu própria nem me apercebo ao tempo que assim é mas é só por isso que se justifica a 

minha abstenção.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União de Fregue sias de Préstimo e 
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Macieira de Alcoba: ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente queria falar num problema que cada vez mais preenche as páginas dos 

nossos jornais e que tem a ver com a insegurança e com os assaltos no nosso concelho. ----

------ Na Assembleia Municipal descentralizada que ocorreu em Recardães, pedi-lhe que 

colocasse em torno do mercado municipal câmaras de vídeo vigilância. Na altura, o Sr. 

Presidente disse-me que não sabia se isso era possível. Hoje posso-lhe dizer que, na minha 

freguesia pus algumas camaras de videovigilância, o processo foi simples, foi ir ao site da 

comissão e proteção de dados, pedir autorização, sendo que a câmara municipal é um 

órgão público, isto ainda se torna mais simples, é emitido uma entidade, uma referência, um 

valor, há que pagar esse valor e as camaras poderão ser colocadas. Visto que a situação é 

de alguma forma fácil, pedia que colocasse as camaras na zona envolvente do mercado 

municipal, dos bombeiros e do GICA”. ------------------------------------------------------------------------

------ José Marques Vidal – PS:  ------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Retomando o período antes da ordem do dia, tem a ver com intervenção do membro 

do representante do PCP. Eu como líder parlamentar do PS, participei nas reuniões de 

líderes, criámos a alternativa da realização de uma festa popular, e depois ai nessa festa 

popular houve algumas divergências. Alguns de nós defendemos que essa festa popular 

sendo relativa ao 25 de abril deve ter intervenções de carácter político e outros partidos 

presentes acham que não deve ter intervenção de caráter político. O Sr. Presidente da 

Assembleia desenvolveu os processos contacto e como já foi dito por falta de tempo, essa 

alternativa foi inviabilizada, ficando como ideia para um próximo período. Festejar 

dignamente o 25 de Abril, não só com uma assembleia mas com outras iniciativas ao longo 

do mês de abril ou antes, fundamentalmente nas escolas secundárias e contar o que é que 

foi abril, o que é que é abril porque maior parte… e estava há bocado aqui a ouvir estes 

jovens que bem vieram cá participar e isto é que é 25 de abril, isto é que é a democracia, 

eles sempre viveram em democracia e ainda bem. E portanto, nessa perspetiva ficou adiado 

para um próximo ano, até por iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia, pensar-se duma 

forma de comemorar diferente, digna e participada.------------------------------------------------------- 

------ Posteriormente ficou decidido que se realizasse um debate que foi concordância geral. 

Mais tarde, discutido isto no interior do partido socialista, o partido socialista achou que se 

devia realizar sempre e de qualquer maneira a assembleia municipal. Não se realizar só por 

se realizar mas porque é um dever dos eleitos, nós fomos eleitos, somos representantes 

eleitos dessa democracia participativa, e devemos ter o dever de a realizar seja em que 

condições for, independentemente das situações mais populares ou menos populares. O 25 

de abril foi considerado pelo PS, é sempre um momento de intervenção política. Portanto, 
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mesmo quando existirem intervenções populares ou quando isto se alargar, e acho muito 

bem que se alargue, terá e deverá existir sempre intervenção política. ------------------------------ 

------ O 25 de abril é essencialmente político e é um dever de todos nós eleitos, 

comemorarmos das formas mais dignas e na sua defesa dos seus princípios, senão nenhum 

de nós estaria aqui. Foi essa a situação que se verificou e por consulta do Sr. Presidente da 

Assembleia aos diversos partidos, não se chegou a consenso e a maioria decidiu que não 

houvesse assembleia municipal nos termos tradicionais todos concordantes com o debate, 

que o debate era digno, que o debate era uma forma um bocado diferente, é uma 

experiência e tentar que esse debate pelo menos nos permita como pessoas com um nível 

político de intervenção, nos permita, às pessoas que participarem, intervirem e colocar as 

suas duvidas das mais diversas formas. Não queria no entanto deixar passar esta 

oportunidade de que o 25 de abril existe tal como eles dizem, naquilo que eles fazem todos 

os dias, não é uma data, é uma forma de estar, é uma forma de estarmos na vida, é uma 

forma de participação, é uma forma de que eu reconheço na maioria de todos vocês, daquilo 

que vos conheço, mesmo quando há guerras mais politicas ou menos politicas, elas nunca 

existiriam nem o contra 25 de abril nunca existiria porque não estariam aqui. E é essa 

essência, essa forma de estar que faz sentido nós recordarmos quem viveu, eu ainda vivi e 

já aqui contámos algumas histórias, eles não viveram e provavelmente bem, eles vivem-no 

todos os dias e vivem-no nesta forma de participação, do não determinismo das grandes 

coisas ou seja nada é determinado pelas maiorias. As minorias têm o direito de existência e 

isso é a essência fundamental da democracia que é a diversidade, o respeito e a realização 

de cada um de nós sejam os caminhos que forem, sejam as opções que forem desde que 

não púnhamos em causa a reputação de todos os outros. Portanto era só fazer passar nesta 

assembleia que o 25 de abril é uma data mas é uma data que nós todos os dias vivemos e 

nós todos os dias participamos e nós membros da assembleia, especificamente membros 

da autarquia eleitos devemos ter a consciência sempre de procurar, dignificar o melhor 

possível, realizar e infelizmente não se irá realizar a assembleia municipal nem irá que eu 

saiba haver alguma cerimónia pública, há no entanto uma cerimónia que representa a 

assembleia, por decisão do Sr. Presidente da Assembleia e que bom que nós fomos 

concordantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Matos – PSD:  ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “O Sr. Presidente da Assembleia decidiu organizar um debate sobre o 25 de abril, 

portanto essa decisão está tomada. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Ninguém ficará descontente com aquilo que se decidiu fazer este ano sobre o 25 de 

abril. Pronto, estamos conversados, penso que não haverá problemas sobre essa matéria e 
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como falamos de abril aqui, já houve várias intervenções sobre o 25 de abril, estamos a 

enxertar aqui um apequena sessão sobre abril e eu queria salientar a intervenção do jovem, 

a intervenção cultural que aqui foi feita, porque nós não podemos estar sempre a falar nos 

jovens e em abril e isto é que é o 25 de abril mas devemos também ter em conta os sinais 

que no são transmitidos. E este jovem veio cá transmitir hoje um sinal de que os criadores 

culturais em Águeda não estão a ser devidamente acompanhados em projetos culturais. 

Quem tem de fazer um projeto cultural é a autarquia, a autarquia não pode perguntar ao 

agente cultural, fizeram algum pedido? Nós cá estaremos para resolver o problema. Não é 

assim, a autarquia tem de ter um projeto cultural. E os atores culturais que nós temos no 

concelho têm de ser privilegiados relativamente a agentes que aqui vêm, pagos a peso de 

ouro para fazer festas em vez de cultura. Cultura de massas, e portanto nós temos de estar 

atentos a isso. Porque não podemos ter ao mesmo tempo uma projeção importante do 

concelho a realizar concertos e não ter uma projeção cultural do concelho. Eu vejo, e 

aproveito esta intervenção também, vejo um certo empobrecimento este ano das sextas 

culturais, não sei o que é que se passa, foi um investimento importante em anos anteriores e 

vejo alguma baixa de qualidade. Era uma marca já importante em termos de realizações 

culturais em Águeda e eu queria perguntar ao Sr. Presidente o que é que se passa sobre 

isso? Porque nós estamos a investir num centro de artes, muito dinheiro, e eu sou a favor do 

centro de artes, até dentro do meu próprio partido há pessoas que achavam eu não deveria 

ter essa opinião porque é um investimento muito grande, etc. é importante saber o que é 

que se vai passar em termos de gestão desse centro de artes que custa 3,5 ou 4 milhões de 

euros. E as pessoas perguntam, mas aquilo não tem parque de estacionamento, o que 

também é grave. Se não tem parque de estacionamento é uma situação que eu também 

gostaria de ver esclarecida. E portanto eu tenho esperança que a cultura em Águeda, 

quando houver centro de artes privilegie os agentes culturais de Águeda, na gestão do 

centro de artes. Porque aquilo que se está a passar hoje é, há quanto tempo é que enão 

temos uma Feira do Livro em Águeda? Há quanto tempo é que não vem um escritor a 

Águeda? Há quanto tempo é que não se faz nada nessa área, que antigamente até havia a 

Junta de freguesia de Águeda que realizava feiras do livro, trazia escritores a Águeda e eu 

não os vejo cá! Portanto, esta ideia de que gerir a cultura é investir dinheiro, forte e feio 

todos os anos em massificação, foi o que o jovem veio aqui dizer que não está muito 

disponível para isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nós temos de estar atentos aos sinais, elogiar as pessoas mas também perceber o que 

é que elas quiseram dizer. E do meu ponto de vista foi isso que o jovem aqui quis trazer. 

Não é preciso ser Eloisa Apolónia para dizer que a estação do Cabeço do Vouga está 
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abandonada. Não é preciso ser Eloisa Apolónia nem pertencer aos verdes. Não é preciso 

ser da esquerda, nós temos agora a esquerda no poder e portanto temos de estar atentos a 

essas coisas. O que é que se passa com a ponte de Lamas, Património histórico e cultural? 

Destruída! É uma vergonha. Ah um aponte destruída e ninguém faz nada, então se a 

autarquia tem poder financeiro, que criou com boa gestão, tem que aplicar nas coisas que 

são importantes no ponto de vista histórico e cultural em Águeda. Trazia aqui essa nota. ----- 

------ Outra nota, sobre as questões que aqui foram abordadas sobre as acessibilidades, 

ferrovia e rodovia. Se temos a esquerda no poder é curiosamente… hoje não se fazem 

manifestações em Águeda para se defender os interesses de Águeda. No passado fizeram-

se. Eu vi esta assembleia cheia de gente a vociferar contra o governo por causa do nosso 

hospital. E não vejo esta assembleia a vociferar contra os poderes, o Sr. Presidente vai em 

3 mandatos e não conseguiu trazer o Águeda – Aveiro, não conseguiu convencer os 

poderes centrais a ter Águeda – Aveiro. Todos independentemente dos partidos, não 

podemos é agora descansar porque esta questão foi retirada das prioridades, mas 

descansar, não. Não podemos marcar uma reunião com o Secretário de Estado porque 

antigamente criticávamos aqui veementemente o facto de os ministros não nos receberem, 

dos secretários de estado demorarem muito tempo a receberem-nos e portanto eu não sei 

se a luta continua, é uma expressão ali cara ao Eng. Abrunhosa, mas a luta tem mesmo de 

continuar, porque eu estou disponível para manifestações, é que estou mesmo! Eu e o 

Paulo Seara, estou mais do que disponível para manifestações. Porque da maneira que as 

coisas correm em Portugal, hoje quem faz manifestações é a direita, quem tem direito a 

fazer manifestações é a direita porque a esquerda está no poder, já faz menos 

manifestações, já contemporiza com as coisas e não pode ser. Nós temos de estar atentos 

e não desistir daquilo que é realmente importante para o nosso concelho. E a ligação 

rodoviária é realmente muito importante. Em parceria porque sozinhos não conseguimos 

fazer nada, nós e o Presidente da Câmara de Aveiro é que temos que abraçar essa luta. 

Nem que esta questão da ferrovia fique para segundo plano se a rodovia tiver em primeiro 

plano. Eram estas as notas que eu aqui queria deixar e perguntar ao Sr. Presidente se de 

facto já perdeu gás pelo facto de estar a terminar os seus mandatos. Eu não acredito nisso, 

daquilo que conheço sei que é um lutador e portanto não pode desistir do Águeda-Aveiro e 

não pode desistir também de fazer ligar o Parque Empresarial à economia. O parque 

empresarial existe, virão empresas para o parque empresarial, como não têm vindo à 

medida das aspirações da autarquia, a autarquia resolveu fazer pavilhões para arrendar. 

Estamos a caminhar no sentido de oferecer aos agentes económicos pavilhões que podem 

arrendar. É preciso dizer qual é o retorno disso, é preciso manter-nos informados e a 
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assembleia existe para fazer perguntas. Qual é o retorno e qual é a situação neste momento 

da procura do parque empresarial? Não está cá o Manuel Farias que pertence a uma 

comissão relativa a esta matéria e que pediu uma visita ao parque empresarial, pediu uma 

visita à SAKTHI, para nós podermos acompanhar in loco essa situação, que não estamos a 

acompanhar. Portanto o que eu sugeria, para terminar, é que o executivo… eu há bocado 

estava aqui a ouvir a questão dos prémios parece que estávamos no festival da eurovisão, 

quer dizer… vamos ganhando prémios e vamos recebendo pontos mas a vida real em 

Águeda, tirando a projeção da imagem com o Agitágueda todos os anos, o que é que 

efetivamente mudou? Em termos práticos. Acessibilidades, zero, nós continuamos no 

mesmo buraco, foi o Paulo Seara que o disse, este problema não foi resolvido. Recebemos 

muitos prémios, viajamos muito, isso é verdade, estamos todos os dias nos jornais, nos 

locais nos nacionais que nos projetam. Mas em termos práticos onde é que está a evolução 

do nosso concelho em fatores importantes? Alguém vem investir em Águeda se não tiver 

acessibilidades criadas? Alguém vem trabalhar pra Águeda se não tiver casas onde morar? 

É preciso pensar nisso. Alguém está contente com o centro cultural ou o centro de artes se 

não tiver um estudo concreto de quanto vai custar a exploração e manutenção do centro de 

artes? Ninguém sabe disso, as pessoas não sabem. Sabem que têm investimento, sabem 

que a câmara foi bem gerida financeiramente, sabem que o Sr. Presidente está interessado 

em aplicar o dinheiro, mas tem de o aplicar bem porque depois discutiremos nas contas, 

porque parece que as coisas não correram muito bem. Pronto, mas se há dinheiro é preciso 

investi-lo naquilo que é importante, era esta a imagem que eu queria aqui transmitir, 

nomeadamente também nas freguesias, porque esta coisa de se distribuir fundos e divulgar 

nos jornais que se distribuiu às associações culturais XPTO e às Juntas de Freguesia 

através dos protocolos, etc, isto tudo em termos de propaganda é excelente. Mas é preciso 

depois traduzir isto na prática. Nós não podemos viver de propaganda e temos vivido muito 

de propaganda em Águeda. Reparem, acho que a ação do executivo tem sido positiva mas 

nós temos de dizer as coisas e é aqui o local próprio para se começar a dizer, nós não 

podemos passar o tempo todos contentes a viajar, a receber prémios e depois na prática, o 

que é que a vida das pessoas melhorou em Águeda? Eu continuo a perder horas para 

chegar a Aveiro e isto chateia-me porque chego atrasado aos locais onde tenho de 

aparecer. Continuo a chegar atrasado, continuo a ter cultura de massas e continuo a ver 

agentes culturais descontentes. Portanto alguma coisa se está a passar e nós temos de 

estar atentos a estes sinais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Gil Nadais Resende da Fonseca  – Presidente da Câmara: ------------------------------------ 
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------ “Eu tenho muita calma mas aquilo que me parece é que o Dr. Paulo Matos vive em 

Aveiro. Não vê bem Águeda, porque a realidade dele deve ser dos concelhos vizinhos de 

Aveiro ou de outro parecido. Não de Águeda! É que ele nem sequer lê os jornais, às vezes 

acho que escreve, às vezes acho que vejo lá umas coisas, mas nem deve ler aquilo que 

escreve porque nem lê as páginas a seguir. Se lesse as páginas a seguir sabia que o 

parque empresarial está praticamente cheio de empresas, temos um lugar ou dois por 

preencher. Temos o parque empresarial que foi programado numa primeira fase para 30 

hectares, está neste momento com 60 hectares e nós esperamos que dentro de pouco 

façamos as escrituras para vender mais cerca de 100 mil metros quadrados para duas 

grandes empresas se estabelecerem lá e meus amigos, o tempo em que os senhores 

punham os caixotes de cartão no parque empresarial não vai assim tão longe! Mas foram 

vocês. Foi o PSD que os pôs lá, os caixotes de cartão! E que era um investimento 

megalómano e eram só os primeiros 30 hectares, neste momento estamos em 60 hectares! 

Mas isto não se faz assim, e faz-se com viagens também, mas os senhores querem tudo ao 

mesmo tempo… como não fizeram nada, depois os outros têm de fazer tudo! Têm de fazer 

tudo ao mesmo tempo, mas a oposição é feita com honestidade, desculpe o senhor não lê 

os jornais então não ataque… então ainda bem que o diz que é para eu poder dizer que é 

ao contrário. O senhor sabe que na área da habitação, e é hoje que vai ser aqui aprovado 

um pacote de medidas para promover a reabilitação urbana no concelho, porque digo-lhe 

que estamos mais interessados em promover a reabilitação urbana neste momento do que 

em promover a construção nova. Temos muitas casas velhas, temos de cuidar da imagem 

da cidade, do concelho e as medidas que nós temos aqui não é para o centro da cidade, é 

para todo o concelho que o estamos a fazer. --------------------------------------------------------------- 

------ Mas eu gostava de lhe perguntar se aquilo que colocamos nos jornais, dos subsídios 

que são dados, dos apoios, dos contratos interadministrativos, se estão por pagar? Ou se 

nós não devemos divulgar? Não compete, não temos em nome em noma da transparência 

do exercício da função pública, não temos de divulgar aquilo que fazemos? Então se o 

temos de divulgar, é aquilo que fazemos. Nós não pomos lá cinquenta e damos vinte, não. 

Damos cinquenta, porque foi aquilo que foi contratualizado. ------------------------------------------- 

------ Sobre a cultura, nós podemos divergir. Uns dizem que é cultura, outros dizem que é 

festas, eu sinceramente não entro por essa guerra. Aquilo que eu sei é que em termos de 

atividades culturais e promovidas com os operadores de Águeda, temos muita coisa! Eu a 

única coisa que eu critico aqueles jovens que vieram aqui falar hoje, é que não me chegou 

nada anteriormente! Porque a camara tem uma programação mas precisa de saber, nós não 

adivinhamos que há um A ou um B que quer fazer qualquer coisa! Tem de manifestar esse 
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interesse e essa disponibilidade e vamos analisar se se enquadra ou se não se enquadra! 

Mas temos de ter conhecimento disso, é isso que nós queremos saber. E posso-lhe dizer 

não apoiamos toda a gente! ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Mas ainda voltando atrás porque, sobre os pavilhões para arrendar nós temos 

efetivamente um concurso para um pavilhão porque entendemos que precisamos de 

promover o empreendorismo em Águeda! Dar-lhe condições para ele poder se estabelecer 

entre nós! Nós não queremos só grandes indústrias, queremos grandes indústrias mas 

queremos que também as pessoas de Águeda tenham capacidade e por isso queremos 

fazer pequenas unidades de 500m2 para poderem iniciar a sua atividade. E não queremos 

que elas onerem, onerem o horário público! A construção, se e quando a fizermos, ela 

pagará o investimento, é isso que nós temos certo e só avançaremos nessas condições, 

mas queremos dar oportunidade aos pequeninos que querem começar! Porque há 

dificuldades neste momento no concelho em ter instalações industriais como há dificuldade 

em ter habitação no concelho! Não há apartamentos, há dificuldade em ter apartamentos 

para alugar, queremos promover essa recuperação e queremos promover o 

empreendorismo e por isso estamos também a pensar na sustentabilidade! E na 

sustentabilidade do centro de artes porque vamos deixar algumas, e estamos a deixar 

algumas coisas que vão deixar dinheiro para outras atividades que os próximos executivos 

queiram fazer! Aquilo que fizemos com os lotes do, alugar o dinheiro de superfície, por 1€ o 

m2 dá uma receita aos próximos, a muitos próximos executivos! Aquilo que estamos a fazer 

com as residências de estudantes vai dar receitas a próximos executivos! Estamos a 

trabalhar na sustentabilidade também, agora o centro de artes não tem estacionamento? 

Não tem estacionamento mas é claramente assumido por nós e digo-lhe porquê! Porque 

nós não temos a zona da antiga P3 é onde tem lugar para estacionamento e pode continuar 

mesmo que lá queiram fazer alguma coisa podem fazer um estacionamento, podem 

permutar se aparecer um investidor para aquela zona montam o terreno para um 

estacionamento e fica a câmara com estacionamento gratuito! Está longe? 100m? Meus 

amigos somos ricos mas também por amor de Deus! Um parque de estacionamento em 

baixo com capacidade para cada prédio, para cada equipamento, é complicado! O nosso 

clima não é assim tao mau e por isso acho que é, está, é assumida que é esta solução! 

Serve, o parque de estacionamento está próximo da zona central da cidade mas serve 

também o equipamento e serve-o de uma forma que pensamos que é com boa qualidade! --

------ Sobre a ponte, a ponte epá, tudo é património! Hoje caiu aqui uma casa, também é 

património, caiu! Tudo é património, agora depende das prioridades! É um património 

classificado? Não é! Não é! Tem valor histórico? Algum, epá desculpem, pode-se retirar 
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também, também se pode retirar não tem problemas! Mas são opções que se tem que 

tomar, não temos de manter tudo. Não temos de manter tudo! ---------------------------------------- 

Sobre o Sr. Presidente da Junta do Préstimo falou da insegurança e dos assaltos! Eu vi hoje 

num jornal de Águeda, hoje ou ontem, que as pessoas consideram que Águeda é uma 

cidade até bastante segura! E eu sou adepto das câmaras, não sei se é aquilo que viu se é 

para uma situação específica de uma situação de alguma caixa multibanco ou algo assim do 

género, ou se é câmaras na via pública? A informação que eu tenho é que de câmaras na 

via publica é que é muito complicado de licenciar e os últimos exemplos que eu acompanhei 

foi do Porto, portanto, sobre a zona da Ribeira que acho que tiveram de a retirar mesmo! Eu 

não concordo, eu concordo com a existência de câmaras eu defendo a existência de 

câmara! Mas os exemplos que tenho é que é muito complexo de manter essas situações!” --

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

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

------ “Com esses cabelos vocês parecem os homens da brita e isto está aqui uma 

revolução! Viva o 25 de Abril! Viva o 25 de Abril! E eu quero aqui dizer uma coisa que não 

tenho por hábito vir aqui fazer análises políticas à Presidente da República, antigamente 

Marcelo Rebelo de Sousa, esta assembleia municipal está a ser fantástica, está a ser 

riquíssima na discussão de ideias, na diversidade de ideias, e isto é Abril! Isto é que é a 

verdadeira Revolução do 25 de Abril! É olhar e hoje falar-se em paridade, paridade são 

precisas x mulheres com x homens, antes do 25 de Abril a gente olhava, olhava, a Elsa não 

podia estar aqui e eu gosto de a ver por aqui! E eu gosto de ver por aqui Elsa! Mas não 

podia! E ali o Sr. Presidente tinha dois secretários e não havia secretárias! E eu posso dizer 

as baboseiras que eu quiser que ninguém me leva a mal! ----------------------------------------------

------ E portanto, eu acho que queira dizer Sr. Presidente da Assembleia e líderes 

parlamentares, estiveram muito mal, estiveram muito mal! Porque esta riqueza, este 

desenvolvimento todo que nós tivemos no nosso país de termos o direito de falar no 

chancas, no valo do Vougas, nestas coisas todas, na cultura, se é entretenimento ou cultura 

ou o que é, é exatamente essa data, é exatamente esse dia que fez com que nos hoje 

pudéssemos estar aqui todas da forma que estamos! E isso foi determinante para o pulo, o 

pulo que o país deu e o desenvolvimento que o país deu, e eu era muito miúdo mas lembro-

me como Águeda era, quão distante do Mundo era, quão triste e miserável era a nossa vila! 

E é exatamente com estes constantes contributos que o engenheiro Francisco Simões do 

PCP, o engenheiro Hilário do PSD, o Zé Vidal do PS, daqueles jovens que estão no público, 

dos outros que aqui vieram, que nós desenvolvemos o nosso país de uma forma 

absolutamente notável! Penso que poucos países na Europa sofreram em, tão pouco tempo, 
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o desenvolvimento que nós sofremos! ------------------------------------------------------------------------

------ E isto não pode ser só comemorado no dia-a-dia como esta assembleia que eu acho 

que esta assembleia é um verdadeiro sinal do 25 de Abril, da diversidade de Abril! Tem 

mesmo que se comemorada e sendo eu um homem muito pouco formal e sabem que sou 

muito pouco formal, acho que há algumas formalidades que temos que ter e a assembleia 

do 25 de Abril tem mesmo que ser feita porque é o elogio exatamente, é elogio exatamente 

desta assembleia de que eu hoje me honro muito de fazer parte por tudo aquilo que se tem 

aqui passado, pela defesa do Sr. Presidente que foi muito boa, pelo ataque do Hilário que foi 

muito bom, a intervenção do Paulo Matos foi muito boa, eu acho que foi riquíssimo! Isto é 

Abril, isto é Águeda é esta assembleia no seu melhor e eu estou muito feliz, viva Abril, que é 

o mês em que estamos e é aquele mês que nos projetou definitivamente para sermos o que 

somos hoje! Viva Abril!” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Três notas rápidas em relação à intervenção do Sr. Presidente. Como diz e muito bem 

nós temos que ser sérios nestas discussões e o Sr. Presidente tem a mania de limpar a 

história de Águeda! O Sr. fala das empresas e das indústrias como se elas não existissem 

em Águeda e que como se ela vá começar a existir quando começar a funcionar a primeira 

empresa no Parque Empresarial do Casarão, que não sei se já lá está a funcionar, já lá está 

mas não sei se já iniciou a sua laboração real! Mas muito bem! Portanto a história de 

Águeda não começa aqui, toda a história industrial de Águeda e toda a história que hoje 

existe em Águeda é toda aquela que foi feita antes do Senhor! E portanto já é muito mau o 

Sr. passar a vida a esquecer-se disso, da mesma maneira como seria muito mau nós 

também não lhe reconhecermos trabalho na história industrial que está para acontecer! ------

------ Também teremos que o fazer, mas Sr. Presidente sermos sérios é dizermos isto, é 

dizermos que o projeto empresarial do Parque do Casarão começou Há quase 10 anos, em 

2007, sendo sérios é dizermos que quando criticamos fomos porque o Sr. Inaugurou o 

parque há 3 anos, há 3 anos e dissemos-lhe se não se tomarem medidas isto corre o risco 

de ser um investimento megalómano, o elefante branco! Foi-lhe dito aqui por mim! Se não 

se tomarem medidas e o Sr. a seguir tomou medidas, ofereceu terrenos a 1€/m o aluguer, 

ofereceu milhões de euros a empresas para se instalarem cá! Com o nosso apoio, mas 

ofereço, tomou medidas! Foi isto que Sr. fez sobre isto, sermos sérios é falarmos sobre isto 

olhos nos olhos! Sr. Presidente já lhe dissemos, sermos sérios é também pensarmos sobre 

isto, é que como o Sr. já começa hoje a ver, já começa hoje a ver, na realidade se calhar, 

esperemos nós, se vierem todas as pessoas viver para Águeda, que esperamos que 

venham com base neste emprego que se vai criar, se elas quiserem vir viver elas não vão 
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ter local porque o Sr. disse e muito bem, a SAKTHI vai-nos trazer mil famílias, eu não as 

quero por noutros sítios, não quero ir para Macinhata porque vou privilegiar Albergaria! Pois 

não, agora vai privilegiar quem? Vão para Aveiro? Que é onde elas vão ter casa neste 

momento! Já está a começar de se mexer, finalmente hoje vamos aprovar apoios, apoios na 

área da regeneração urbana, na área da requalificação também na área das freguesias. 

Estamos de acordo! ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Mas Sr. Presidente a questão é esta e temos-lhe dito muitas vezes, é o Sr. que diz 

nesse estudo que hoje nos apresenta aqui, de 2001 a 2011 Águeda, a população de Águeda 

decresceu 2,7%! Isto não é uma fatalidade porque a população na sub-região do Baixo 

Vouga, na qual nós nos inserimos, aumentou 1,3%! Nós diminuímos mas na nossa sub-

região ela aumentou Sr. Presidente! Sr. Presidente, sabe no Préstimo ela baixou 21%, em 

Barrô 14%, em Belazaima 10%, em Travassô 6%, em Macinhata 5%! São decréscimos 

muito grandes para nós estarmos de braços cruzados e foi isto que nós dissemos! O Sr. fala 

dos parques empresariais achamos muito bem! Olhe em Oliveira de Azeméis o seu colega 

Herminio Loureiro vai no 6º de mandato, não vai em 10! Em 6 anos já quase a encher o 2º 

Parque Empresarial! Não podemos comparar a capacidade industrial que tem Oliveira de 

Azeméis com a de Águeda, eu compreendo isso, eu compreendo isso! Mas o que nós 

dissemos em determinado momento foi que, o Sr. sabe, elogiamos a criação do Parque 

Empresarial, critiquei eu a localização, critiquei a localização e depois o que lhe pedimos foi 

que avançasse mais depressa! O que nós não gostamos é de o Sr. falar como se as 

empresas só agora começassem a vir, infelizmente para nós, o que há hoje de empresas, 

de indústria e desenvolvimento em Águeda tem a ver com o nosso passado! O Sr. está a 

criar e muito bem, normas e raízes para falarmos para o futuro, e nisso nós estamos de 

acordo! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Só uma nota para acabar com isto do 25 de Abril porque as pessoas falam mas eu 

estive presente na reunião e o que aconteceu na reunião é uma coisa muito simples! 

Combinou-se uma coisa e depois cada um de nós saiu e houve alguém que ouviu o diretório 

partidário, que não foi o PSD, e que depois veio com o dito sobre o não dito! É tao simples 

quanto isto, é tão simples quanto isto para as coisas ficarem claras! Agora vem-me falar em 

debate político, na ausência de debate politico? Então cada partido convidou um 

representante para vir fazer debate político. O debate político em Águeda não tem que ser 

feito exclusivamente pelo Hilário e pelo Paulo Seara! Porque é que o Rui Rio e o João 

Galamba não podem fazer debate político? Porque é que tem que ser o Martins e não pode 

ser o Luís Bota Soares? Desculpe lá Abrunhosa, você está sempre a dizer que tem pouco 

tempo agora trás o Salavessa! Porque é que não pode ser? Mas esses homens são menos 
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políticos do que nós? Esses homens têm menos capacidade para falar sobre o 25 de Abril 

do que nós? Estamos a brincar, a não ser que nós achemos que é muito importante virmos 

hoje para aqui falar, amanhã, no dia 25, porque esquecemos a sessão do 25 de Abril, 

formal, tem cada vez menos pessoas e foi por isso que esta assembleia municipal, liderada 

pelo Sr. Presidente com a anuência dos líderes grupos municipais, pensaram em arranjar 

uma tónica diferente para a sua realização! Não sabemos se vai ter sucesso, nós isso não 

sabemos! Fizemos uma tentativa que não correu como nós queríamos por falta de tempo! 

Sabemos disso, mas é uma tentativa! Estarmos parados a fazer a mesma coisa, a 

enterrarmo-nos todos os dias, não contem comigo!” ------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente eu penso que é importante depois de tudo aquilo que se disse sobre o 

25 de Abril, eu penso que é importante que fique aqui também muito clara uma coisa que a 

grande parte das pessoas se esquece recorrentemente. E eu diria ao Paulo Seara, que deve 

ter nascido por volta de 75, não anda muito longe de 75! Eu diria ao Paulo Seara que é hoje 

fácil falar de Abril faltando alguma experiência daquilo que foi uma parte de Abril! E uma 

parte de Abril, quero deixar aqui bem claro porque eu vivi na altura do 25 de Abril, foi uma 

altura complicada onde alguém já se esqueceu que houve uma certa corrente política de um 

determinado sector com braço armado, que tentou substituir aquilo que tinha sido deitado 

abaixo tomando as rédeas do poder. Engenheiro Abrunhosa, eu sou da altura do 25 de Abril 

quando o Partido Comunista tentava abafar as pessoas de uma forma muito pouco aceitada! 

E só, concretizo completamente! Olhe passe pelas escolas e pelas universidades e nós 

sabemos o que se passava lá! Sabe o que eram as RGA’s não sabe? Sabe o que eram as 

RGA’s? Pronto, então se sabe conhece-lhe o ambiente! E só existe 25 de Abril hoje e só 

podemos falar todos porque alguns também puseram o dedo no nariz a muitos para que 

hoje possamos continuar a falar! E ainda bem que pudemos, mas é bom que nos 

esqueçamos, é bom que não nos esqueçamos que a Esquerda não é completamente 

democrática, como aliás a história universal tem provado, assim como a Direita de 

democrática tem muito pouco às vezes, e que às vezes é no consenso entre as duas que 

muitas das vezes só existe porque há um certo equilíbrio de forças, que o 25 de Abril 

subsistiu! E portanto, Engenheiro Abrunhosa, não vale a pena, nem o Sr. nem eu, 

discutirmos aqui as virtudes de cada um de nós no 25 de Abril mas é bom que não nos 

esqueçamos que a virtude da democracia não está daqui nem está completamente 

totalmente dali. Não estejamos constantemente a reclamar para cada um de nós as virtudes 

de hoje Abril existir à nossa custa porque de facto existe à custa de todos!” -----------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca  – Presidente da Câmara: ------------------------------------ 
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------  “Só para constatar que o Sr. Hilário lê melhor os jornais das outras terras do que os de 

Águeda, não é? Porque se não já saberia que há bastantes meses, porque também foi 

publicidade, pronto foi publicidade, mas andamos, foi inaugurada uma empresa já há uns 

meses no Parque Empresarial, no parque Empresarial do Casarão. Elaboração, pelo menos 

aquilo que me disseram, aquilo que me disseram foi que começaria no mês seguinte. Eu 

tenho as pessoas, os empresários que as fizeram como pessoas! Certo, pronto! Ok, mas … 

foi o que eu entendi! Agora eu acho que não estamos tão atrasado como isso, na 

perspetivação daquilo que pode acontecer. As fábricas estão-se a instalar, as pessoas tem 

os incentivos para recuperar as casas e dentro de algum meio ano, outros talvez um pouco 

antes, mas prazo de meio ano podemos ter as coisas a juntar-se! Casas prontas se as 

pessoas, aliás isto também esteve um pouco mais atrasado porque estivemos à espera a 

ver se havia aí umas linhas de financiamento para podermos iniciar todos ao mesmo tempo, 

ainda não saíram e nós também não podemos estar eternamente à espera dessas 

situações! Portanto vamos avançar com agora, com os apoios para a reabilitação das casas.  

------ Eu não esqueço a história de Águeda! Acho que Águeda tem uma história riquíssima e 

houve empresas. Aquilo que não havia era possibilidade de captação de empresários que 

agora existe, que é aquilo que temos feito e queremos continuar a fazer, dar condições aos 

que cá estão, e temos muitos a comprarem. Ainda esta semana vendemos dois lotes no 

parque do Casarão para mais duas empresas se instalarem, de pessoas de Águeda, que 

querem ir para o parque do Casarão! Mas estamos apostados também em trazer outros 

para cá e estamos confiantes e vamos fazer agora uma ação no sentido de ver se 

reforçamos em trazer mais do setor das duas rodas, das bicicletas porque entendemos que 

é um setor que vai crescer muito nos próximos anos e que pode ter aqui uma forte 

implantação! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto, uma coisa que me escapou há bocadinho, o que é que nós sentimos em 

Águeda? Ó Sr. Dr. Paulo Matos, eu penso que o Sr. paga IRS? O que é que nós sentimos 

em Águeda? Eu acho que o Sr. paga IRS, não é? E vê lá com certeza na coluna da direita, 

vê se não é pouco, vê lá quanto responde a dedução que a autarquia deixou de recolher 

para lhe devolver, para que possa investir em Águeda e ter uma vida melhor! Essas coisas 

veem-se! E também se está a ver no parque educativo que temos porque temos e criamos 

condições porque nós queremos apostar no futuro desta terra, queremos que as pessoas 

tenha emprego, tenham educação e tenham condições de vida! E isto não é só um 

investimento ou outro, é um conjunto de investimentos que temos feito! Admitimos que 

poderíamos fazer coisas melhores mas os prémios que nós recebemos, os prémios que 

recebemos, por exemplo o ultimo eram 147 municípios que foram a concurso! Epá não 
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fomos 2 e olha que… eram 147 e fomos considerados a melhor prática! Isso diz bem de 

todos os funcionários da câmara que voluntariamente se envolveram naquilo e também diz 

da direção, daqueles que estiveram e coordenaram todo o processo! Mas isto são coisas 

que quem está em Águeda não consegue comparar com aquilo que se passa noutras terras. 

Porque nós sabemos se está bem ou se está mal, ou não temos comparação, mas temos a 

nossa ideia mas não sabemos comparar, porque nós vivemos aqui e os prémios que 

recebemos são, eu acho que são o reconhecimento daquilo que fazemos! Acho que outros 

municípios gostariam de receber muitos prémios que nós recebemos e não é à toa ou não é 

por qualquer razão que nós somos convidados para explicar e para dar a conhecer aos 

outros aquilo que fazemos, porque eles acham que nos fazemos umas coisas mais ou 

menos bem-feitas! E por isso, as pessoas aquilo que sentem é no seu dia-a-dia terem mais 

facilidade em fazerem as coisas, porque queremos estar e tentamos estar sempre ao lado 

das pessoas! Não fazemos tudo, ninguém faz tudo! ------------------------------------------------------ 

------- Em relação a ligação Águeda-Aveiro, com muita pena minha eu não vou conseguir 

concretizar, mas gostaria de deixar mais que uma placa. Que até pode ser retirada mas 

acho que antes de acabar o mandato eu vou lá retira-la porque é para a história pessoal 

minha, porque nem tudo corre bem. Não é da nossa responsabilidade mas sentimo-nos 

tristes com isso porque nós precisamos talvez mais do que uma ligação rápida a Aveiro, 

precisamos de um acesso rápido à autoestrada! Talvez mais do que isso e temos de, eu 

gostaria que isso ficasse amarrado! Pronto, gostava que ficasse não sei se vou ser capaz 

mas não deixei de trabalhar ainda com esse objetivo!” ---------------------------------------------------

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

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

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira 

do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 

75/2013 de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ “Eu estou aqui aproveitar este ponto porque há bocado quando falou no relatório da 

CPCJ relativamente ao ano 2015 não abriu nenhum ponto de análise e portanto aproveito 

este ponto da atividade municipal, visto que a câmara municipal também é parte implicada 

no processo, para falar na CPCJ. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ A comissão de proteção de jovens de Águeda mais uma vez em 2015 trabalho mais de 

300 processos, isto tem-se vindo verificar ao longo dos anos tem havido uma redução, 

inclusive este ano houve uma pequena redução de 5%, mas não é relativo porque no ano 
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passado houve uma subida de 12%! Mas anda ali sempre nos 300 processos, temos de ter 

a noção que estes 300 processos são trabalhados por 80 de diversos tipos de profissionais 

que constituem a comissão restrita em 88 horas semanais, sendo que 40 dessas eram de 

uma única pessoa, da educadora Isabel Santiago, o que cria grandes problemas de trabalho 

e desgaste nas pessoas! Eu tenho estado ultimamente, fiz um bocado um período de nojo 

afastei-me portanto um ano quase um ano inteiro, ultimamente tenho-me interessado outra 

vez por esta temática. Estive reunido com o Sr. Presidente e a verdade é que as pessoas 

que neste momento estão na comissão, algumas delas, verifica-se um grande desgaste! 

Aquele desgaste que eu também tive quando já na parte final do mandato que tive e porque 

as CPCJ’s vão ter que mudar! Na minha perspetiva estão a mudar no mau caminho já no 

anterior governo estavam, neste aqui vão continuar e é a retirada da independência às 

próprias CPCJ’s. E a retirada da independência quando nós queremos controlar um serviço 

é criar outro, e criar a necessidade de controlo! Elas precisam de ter melhor organização, 

como é que faz isso? Cria-se uma entidade superior que organiza melhor e portanto a partir 

daí tira-se a capacidade de independência da CPCJ! Porque no aspeto literal da lei atual, 

que está brilhantemente construída, se nós nos lembrarmos qualquer decisão da CPJC 

deve ser cumprida nem que seja pelo Sr. Presidente da República! E mais, não há nenhuma 

entidade que o possa demitir! Portanto reparem logo no grau de autonomia, se há 

organismo que tem uma autonomia tão lata, é que todas as decisões são obrigatórias de 

cumprir, e ninguém os pode demitir, a não ser a própria sociedade que os criou! Isto mais 

rico que isto não existe em autonomia mas é isso que estão a tentar tirar com esta noção da 

organização! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas eu vinha aqui falar de nalgumas coisas que a câmara pode fazer! Neste momento, 

e tendo em atenção o relatório de 2015, a câmara tem disponibilizado sempre alguns 

recursos mas esses recursos é no âmbito destes programas de emprego ou 6 meses, 8 

meses ou 1 ano, consoante o tipo de programas, o que torna instável a pessoa que lá vai 

tem que ter um período de aprendizagem e depois a sua ação de apoio torna-se instável. E 

tal como noutras situações se verifica aqui, verificou-se a coincidência de haver uma 

psicóloga um ano inteiro. E nessa psicóloga só para terem a noção, além do apoio que fez 

porque não há nenhuma psicóloga neste momento, coincidência da representação, eu 

quando lá estive, estive sempre e com a representação social não tem nenhuma psicóloga 

na comissão restrita, essa psicóloga de apoio que a câmara nos disponibilizou além disso 

fez atendimentos! E se verificarem ela nos seus 8 meses de atividade fez 151 atendimentos. 

Se dividirem isso por semanas e se souberem o que um atendimento semanal dura hora, 

hora e meia no mínimo a cada criança ou adulto, que ela fez atendimentos a famílias, 
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verificam a quantidade de trabalho que esta psicóloga realizou. Só que é agora vai para a 

rua no fim deste mês! E portanto não se interrompe um processo psicológico, um processo 

de apoio, um processo de trabalho com famílias que por acaso deu resultado, podia não dar, 

isto é como tudo, ali parece que está a dar resultado e no dia seguinte morreu! Mas houve 

várias situações trabalhadas continuamente que deram resultados só que acabam agora em 

Abril. E mesmo que se meta outra psicóloga, brevemente quando abrir outro programa, já 

não é a mesma coisa, já não é a mesma pessoa, já se perdeu as famílias porque aquilo tudo 

é avariado! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Uma das propostas que eu faço aqui à câmara municipal é que trate urgentemente de 

abrir, não até que acho que tem lugar no organograma da câmara que nós uma vez 

aprovamos, mas se não tiver que abra um concurso e que afete e à CPCJ de Águeda com 

300 processos, atenção que estamos a discutir que vimos queixas da Mealhada que está 

muito complicado e tiveram 48 processos! Ou quando vimos apoios, é outro erro do 

governo, distribuir uma assistente social por cada CPCJ, não deve distribuir apoios a quem 

necessita. Mas distribui por exemplo a Ancião que juntamente com a Pampilhosa, eles os 

dois juntos têm 32 processos e têm dois apoios a tempo inteiro! Mas isso são os erros, não 

se percebe como é que se faz isso. Aqui a câmara era um bom investimento até ver qual é o 

custo, mas eu acho que era um bom investimento porque o trabalho deste ano foi brilhante, 

é um bom investimento que se conseguisse e a possibilidade, isso agora já não percebo 

nada desse contrato, desta psicóloga que lá está efetivamente, a possibilidade de 

estabelecer algum contrato de continuidade e que eu defendo sempre que é logico períodos 

mínimos de 3 anos. Portanto isso era uma ajuda muito forte! ------------------------------------------ 

------ Em relação ao funcionamento é termos atenção que estamos a ser afetados pelo 

emprego, já aqui chamei à atenção varias vezes na minha opinião, a industrialização a 

termo, a chamada industrialização a termos, os trabalhos em turnos contínuos e por turnos 

noturnos e etc, vai afetar o tipo de sociedade que nós estamos a criar em Águeda, isto é a 

minha opinião, e neste momento até já se fala na escola a tempo inteiro até porque há a 

necessidade de mães que tem que deixar os filhos à meia-noite e outros às duas da manhã 

porque realmente há necessidade porque eles trabalham nos turnos da noite. E qualquer dia 

temos os jardins-de-infância a tempo inteiro e temos a continuidade da escola de guarda de 

crianças a tempo inteiro. E a verdade é que as famílias cada vez tem horários cada vez 

menos adaptados às crianças, a verdade é que as crianças cada vez brincam menos, 

menos crescem, menos se desenvolvem, e isto aqui é muito complexo mas por algum lado 

temos que começar! E já há experiencias micro no mercado de trabalho de desajustamento 

de horas no mercado de trabalho, porque as empresas muitas delas não se importam de 
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entrar as 7 e abrir duas horas mais cedo e fechar duas horas mais cedo, tal como outras 

poderiam começar as 9 e acabar um bocado mais tarde não criando fluxos disto e daquilo! 

Mas portanto isto é complexo eu sei, mas alguma coisa se tem que fazer porque esta 

questão de despejarmos crianças que não tem tempo de ser em crianças, em sítios que eles 

não vão ser crianças estamos a criar, nota-se este ano eu ter trabalho com muitas turmas 

não só daqui de 1ºs anos, nota-se uma grande instabilidade nos miúdos! Não são piores que 

no nosso tempo, não são chamado o miúdo mau, reguila mas são altamente instáveis, 

insatisfeitos, nervosos. Os 1º anos miúdos, as professoras andam parvas porque há na 

aquele que se porte mal, ou aquele que nós tínhamos sempre… há é um borborinho 

constante, uma constante insatisfação deles todos que provoca que parece que a turma é 

muito má! Eu nunca tive uma turma pior, já tiveram certamente, nós dizemos todos os anos 

isto, nunca tive uma turma pior mas no passado tivemos! No ano seguinte temos sempre a 

pior, é aquele momento! ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Era só uma reflexão um bocado nisto, no âmbito da CPJC ver o que é que podem 

fazer, o resto dos apoios a Câmara já faz bastante e eles não se queixam. Alguma coisa irá 

ter que mudar mas isso é lá na orgânica das CPCJ’s e o funcionamento irá ter que mudar 

para terem algumas horas a mais. Não se pode continuar a ter 3h por semana na CPCJ, 

deveria ser obrigatoriamente o mínimo 7h, um dia de trabalho dos representantes, deviam 

ter um dia de trabalho. Não pode estar 3h e na outra semana 3h, não há sequência de nada. 

------ Pronto era só um alerta e a possibilidade de a câmara ver esta hipótese de a psicóloga, 

era fundamental para um serviço que tem mais de 300 processos por ano e que só tem 

pessoas a desenvolver 88h por semana, das pessoas que lá estão. Atenção que não 

gozaram férias, e quando lá estive também só gozei 10/12 dias de férias em cada ano e 

depois não me deixavam gozar fora do serviço, embora não tive esse problema, não estava 

na escola. Mas não gozaram férias, há muita gente que não goza férias lá nem as completa 

porque não dá para manter, porque o serviço está sempre aberto, em agosto está aberto e 

tem que ter sempre 5 pessoas pelo menos disponíveis, portanto só 4 é que podem estar de 

férias e cria problemas.” ------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Se me permite Sr. Presidente, sobre a CPCJ aquilo que eu entendo no reforço de 

meios isto deve ser feito e nós vamos ter de olhar isto agora. Está a ser feito o estudo pela 

Universidade de Aveiro e nós vamos ter de olhar as respostas que vamos ter que prestar à 

escola no âmbito da educação. E penso que neste contexto, geral, não da CPCJ em si, a 

CPCJ integrada na educação ver o que é que poderemos fazer! -------------------------------------

------ Sobre a industrialização nos temos de saber o que queremos, ou queremos trabalho ou 
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não queremos trabalho. Queremos trabalho com regras com qualidade de trabalho mas as 

empresas precisam de dar resposta também! E por vezes há empresas que trabalham por 

turnos, algumas delas que estão, que virão para o Parque Empresarial, que trabalham por 

turnos. Nós temos aqui uma dificuldade é que as instituições, nós temos tudo montado para 

um funcionamento que é o horário só normal. As instituições de apoio não estão preparadas 

para dar este tipo de resposta, e isto é um problema que temos de abordar. As crianças 

estarem muito tempo na escola ou no infantário, e no infantário aqui assim e se os pais 

trabalham por turnos e se estão de dia em casa também poderão ficar, se assim 

entenderem, com o filho em casa. Não vai ao infantário alguns dias, podem jogar isto. Isto 

não tem que ser rígido, tem que ser procurada a melhor solução e não há soluções 

estereotipadas e que tem que ser definidas para todos, agora eu acho que temos de 

primeiro procurar que as pessoas tenham empregos e empregos de qualidade, e depois 

procurar respostas e mobilizar para que as IPSS’s e sociedade em geral dê resposta, a 

autarquia também pode dar respostas a estas necessidades, fazer esta ligação aqui que 

não usuais. Procurar respostas atípicas que é o grande problema que temos, nós os 

contratos, as IPSS’s do concelho fazem bem mas quando surge aquilo que se chama uma 

resposta atípica, é uma complicação para dar resposta a um problema específico que é 

diferente dos outros mas é complicação em termos nacionais e em termos de verba. ---------- 

------ Agora sobre os miúdos e eu fui ver, acompanhei aí mais de perto uns poucos de 

tempos, acompanhei de pertos umas visitas a umas escolas e nós vamos ter, acho que 

temos de fazer um grande esforço numa escola de miúdos diferentes e uma escola de pais 

também! Porque os miúdos quando estão na escola aquilo não pode ser só uma brincadeira 

e não é só uma brincadeira, tem momentos para brincar e deve ter momentos para brincar, 

mas deve ter momentos para estar atentos e que é para estar concentrados e tem de 

começar desde muito cedo a distinguir quando é para trabalhar e quando é para brincar! O 

problema é que não há esta distinção, e depois temos como vimos agora nos jornais há 

pouco tempo que os professores passam grande parte do tempo a mandar calar os miúdos! 

E é perdido por todos, este tempo é perdido por todos. Nem estão a brincar nem estão a 

trabalhar! E uns não estão a ensinar nem estão a divertir-se com os alunos! E portanto há 

aqui um trabalho de fundo que é preciso fazer na área da educação porque as criancinhas 

não é só ai coitadinhas das criancinhas, também tem que ter regras bem definidas, de saber 

quando é que tem que estar caladinhas, quando é que devem estar atentas e quando não 

devem estar porque e também um outra coisa é que a autonomia das crianças tem que ser 

espevitada, tem de ser testada sempre! E nós, e falo isso também enquanto pai, nós 

protegemos muitas vezes demais as crianças e não lhes damos essa autonomia porque 
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eles tem muitas capacidades que nós temos medo que eles falhem e coitadinho não pode 

falhar, desde que seja uma falha que não atente contra a integridade física da criança, essa 

falha pode ser definitiva para o seu crescimento. Porque ele aprendeu como é que não se 

faz e vai fazer bem para a próxima e não temos de andar aqui a proteger sempre porque 

quando chegar a altura de encontrar um obstáculo não serão capazes de ultrapassar! 

Portanto acho que temos aqui muito trabalho para fazer em termos de educação e da CPCJ 

e de toda uma sociedade!” --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.2 – Tomada de Conhecimento da proposta da Câmara Municipal de 

implementação da Assembleia Municipal Jovem e das n ormas de funcionamento . ------

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

------ Elsa Margarida de Melo Corga  – PS: -----------------------------------------------------------------

------ “No fundo a proposta que trazemos ao conhecimento da Assembleia Municipal é de 

criação de uma Assembleia Municipal Jovem, que é constituída pelo executivo municipal, 

presidente da Assembleia Municipal e por representantes das diferentes escolas do 2º, 3º e 

secundária das escolas do nosso concelho. O objetivo é que os assuntos a abordar sejam 

propostos pelos próprios alunos, crianças e jovens que vão estar presentes na assembleia e 

que daí saiam recomendações, sugestões, propostas que depois serão encaminhadas aos 

órgãos competentes se for uma competência da câmara municipal encaminhar à camara 

municipal, se for um assunto para ser debatido na própria assembleia municipal também, 

portanto no fundo é mais um mecanismo que queremos implementar de forma a promover a 

participação dos cidadãos, neste caso, os mais jovens. E para já fico por aqui se depois 

houver alguma questão!” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Eu venho aqui para saudar esta iniciativa que tem o objetivo de promover um maior 

envolvimento e uma maior participação dos jovens na cidadania, saudar então o executivo, 

a srª. Vereadora, penso que o Sr. Presidente da Assembleia que também terá tido algum 

envolvimento nesta matéria! ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Importa também registar a abertura do executivo para acolher algumas das propostas 

de alteração introduzidas pelo vereador Miguel Vidal, que foi porta-voz não só das suas 

opiniões mas também daquelas que eram algumas das ideias da juventude popular 

relativamente a este assunto, até porque se a memória não nos trai o assunto não, ou esta 

proposta, este regulamento, não terá sido discutido em concelho municipal da juventude! ----

------ Mas de fazer algumas, naturalmente isto não é uma proposta para ser votada, é uma 

proposta para dar conhecimento dizer que se eu tivesse que votar esta proposta não votaria 
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contra ela porque sou favoravelmente a ela mas não estou de acordo com este regulamento 

porque acho que ele deveria ser melhorado. ---------------------------------------------------------------- 

------Tenho algumas dúvidas relativamente à maturidade e à estrutura da psicossocial dos 

alunos do 2º ciclo para fazerem parte desta assembleia mas haverá certamente e há aqui 

também quem possa estar em melhores condições do que eu para tecer comentários 

relativamente a esse ponto, e não seria também por isso que se tivesse que votar votaria 

contra! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Mas há alguns outros aspetos que me causam uma maior estranheza, nomeadamente, 

os presidentes das associações de estudantes, que são eleitos por todos os alunos da 

escola ou que são eleitos com uma maior participação dos alunos, não ter sido prevista e 

salvaguardada a participação dos mesmos nessa assembleia! ---------------------------------------- 

------ Dizer-lhe só também que não acredito em renovações automáticas de mandatos, e 

portanto, parece-me que se por um lado estamos a tentar promover uma maior participação 

por outro lado estamos a perpetuar o lugar de alguns afirmando que com isso queremos 

aumentar uma participação cívica dos nossos jovens! ---------------------------------------------------

----- Dizer-lhe também, ainda relativamente aqueles que poderão fazer parte da assembleia, 

é meu entendimento que qualquer aluno deveria de se poder candidatar! Não teria que estar 

primeiramente eleito para o parlamento jovem para se poder candidatar e participar, se 

assim fosse escolhido pelos seus pares, para fazer parte desta assembleia. ----------------------

------ Por tudo isto terei que dizer que é uma pena não terem sido acolhidas mais sugestões 

do vereador Miguel Vidal e que isso me deixa aqui uma coisa evidente que é a qualidade de 

alguns documentos que vêm a esta assembleia para ser apresentados ou votados a esta 

assembleia, é diretamente proporcional à quantidade de sugestões que são acolhidas nos 

mesmos!” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Vou começar pelo fim relativamente as sugestões penso que as sugestões foram 

acolhidas à exceção da questão que foi levantada e que o Paulo também referiu 

relativamente ao 2º ciclo, a junção de alunos do 2º ciclo, 3º ciclo e secundário porque na 

altura expliquei que este regulamento e o modelo de funcionamento foi analisado 

juntamente com as escolas, e portanto, essa questão inicialmente também foi colocada mas 

entendeu-se que não seria assim tão incompatível, portanto, juntar alunos com faixas etárias 

tão diferentes! Portanto eu na altura expliquei isso na reunião de executivo e foi por essa 

razão! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois relativamente ao processo eleitoral também foi definido que para o parlamento 

jovem a eleição dos representantes também é feita, e portanto, nada que tem que ver com 
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os delegados de turma, é um processo à parte e portanto na altura também nesse âmbito e 

nessa consulta, e nessa discussão que fomos fazendo à volta do funcionamento da 

assembleia municipal jovem, pareceu-nos que tendo em conta o perfil da assembleia 

municipal jovem, aquilo que se pretende que o processo e que os representantes pudessem 

ser os mesmos que são eleitos para o parlamento jovem. ---------------------------------------------- 

------ Relativamente ao concelho municipal de juventude e o facto do regulamento em si não 

ter sido abordado nesse âmbito, portanto, o regulamento em si não mas queria dizer que o 

assunto da e muito antes de este documento existir, assim que se pensou na 

implementação de uma assembleia municipal jovem este assunto foi falado em concelho 

municipal de juventude e foi muito bem acolhido. Inclusivamente recebemos algumas 

sugestões nessa ocasião, e trouxemos relativamente ao modelo de funcionamento, portanto 

esta questão do 2º, 3º ciclo do número de representantes por escola e por nível de ensino, 

tudo isso foi abordado no concelho municipal de juventude e dos três modelos que no fundo 

apresentamos aquele modelo que foi mais consensual tanto no concelho municipal de 

juventude como nas próprias reuniões que tivemos com os Srs. diretores acerca do assunto, 

este modelo de ter um número fixo, ou igual, por escola, por nível de ensino, foi aquele que 

no fundo foi mais consensual. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto dizer que embora o documento em si não tenha sido discutido no concelho 

municipal foi muito com base nas sugestões que foram dadas! Pronto e para já! Foi retirado, 

sim! Com as alterações portanto nós depois da reunião de executivo e depois foi feita as 

alterações relativamente à renovação automática e também à limitação de mandatos, e 

portanto, essa questão de mandatos foi retirada precisamente porque na altura se entendeu 

que não era o mais indicado! ” ----------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de Adesão do 

Município de Águeda à Aliança para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; ---

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

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

------ “Muito rápido, trata-se de uma organização que tem como objetivo o desenvolvimento 

sustentável que é uma das marcas que todas as cidades e todos os países prosseguem, 

portanto, é um organização que nos merece credibilidade e que pomos à consideração da 

assembleia fazermos parte da mesma!” ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ “O Mundo é feito de modas e na política também é feito de modas! E ao longo dos 

tempos vão surgindo terminologias, e o de aos uns anos desta parte é sustentável! Estamos 
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no mundo sustentável! Sustentável na fome, sustentável na guerra, sustentável na poluição. 

E eu acho que é uma palavra muito abstrata, sustentável! Eu queria perceber o que é que é 

sustentável, e essa associação que tipo de associação é que apoio é que dá ao município, 

em termos mais específicos se é consultadoria, se tem programas para implementar, o que 

é que é isso do sustentável? É que eu oiço sustentável em tanta coisa que gostava que me 

pudesse explicar um bocado melhor exatamente o que é porque se não ficamos sempre 

muito na terminologia do sustentável!” ------------------------------------------------------------------------

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

------ “Olhe eu não queria errar e estava aqui a procurar ir ao Google para saber o que é que 

quer dizer sustentabilidade, para não errar e não fazer aqui uma declaração minha sobre 

esta situação! Mas o que é sustentável para mim é, e uma atitude sustentável que temos no 

planeta, é não gastar, não ter comportamentos e atitudes que não ponham em causa as 

gerações futuras! É isto! Que é coisa que nós não temos, ponto! Ok? Porque se… porque 

na realidade, e nós temos uma aplicação, inclusivamente, em que podem notar e podem 

ver, que os nossos hábitos de consumo e de vida se todos fossem como nós eram precisos 

2,3 ou 2,5 Terras para suportar a população que somos no momento! Se fosse os 

americanos, se fosse os americanos eram precisos mais, eram 5 ou 6 Terras e só há 1 

Terra por agora, portanto, teremos todos de caminhar para a sustentabilidade porque os 

chineses também querem viver como nós, tão bem como nós, e têm direito a isso, os 

indianos também, os africanos também, e por isso temos de ter uma Terra sustentável! Uma 

Terra em que possamos usufrui-la e não a deixar pior para os nossos descendentes do que 

aquilo que encontrámos! ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Portanto eu penso que está aqui vertido na proposta, não sei se teve oportunidade de 

ler, então vou ler aqui a proposta! Vamos lá ver, aquilo que nós vamos aprender, aquilo que 

nós fazemos com estas associações é benchmarking de boas práticas! Saber o que é que é 

feito nos diferentes países, nos diferentes concelhos, em Portugal e fazer melhor! É assim 

que nós fazemos em todas as áreas! Participamos nas associações, vemos o que é que 

eles fazem, tentamos fazer melhor quando é possível, quando não é possível olha, vamos 

tentando aproximarmo-nos dessas práticas! Portanto é isso que nós vamos fazer, é uma 

associação em que não tem, portanto, não tem quotas, portanto, para pagar, é reconhecida 

pela ONU, está dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável do Milénio, portanto, 

acho que tem todas as condições e devemo-nos sentir bem por sermos aceites numa 

organização destas inclusivamente! ---------------------------------------------------------------------------

------ Não mais 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 de Adesão do Município de 

Águeda à Aliança para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. -----------------------------

------ 3.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de Reconhecimento de 

Interesse Público Municipal da Jonosil – Indústria e Comércio de Ferragens, Lda. -------

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

----- João Carlos Gomes Clemente – Vereador da Câmara Municipal; ----------------------------

------ “Isto vem no seguimento de uma legislação que contempla um regime extraordinário de 

regularização de atividades económicas que naturalmente tinham algumas 

incompatibilidades em termos de plano diretor. Já aconteceu na assembleia de 2 de 

Dezembro em Barrô, quando foram votado uma série de industrias e pecuárias e portanto, 

no fundo, acaba por ser o seguimento de uma empresa que entretanto surgiu com uma 

proposta, embora essa proposta veio fora de prazo do aviso que nós tínhamos publicado 

nos jornais local. Esta empresa, portanto, conforme disse já está instalada e portanto está a 

tentar aproveitar esse período excecional de regularização e portanto, no fundo é para 

declarar o interesse público da sua instalação para depois eles iniciarem o processo de 

regularização junto da CCDR e junto e com a conferência de serviços e tudo mais! Penso 

que é um bocadinho isto, tentando também de alguma forma aproveitar porque a 

Associação Nacional de Municípios está a interceder junto do poder local de forma a alterar 

este período de regularização extraordinária, e portanto, eles também nesse âmbito e 

esperando que esse período venha ser alterado, incluir a regularização da empresa em si!” -

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: -------------- 

------ “Pelo que percebi a Associação Nacional de Municípios está a interceder junto do 

poder central? Foi isso que disse? Ok, muito bem!” -------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente da assembleia em relação a este caso tal como nós já tínhamos 

previsto nas últimas reuniões são situações que se vão verificando de empresas que se 

tentam de alguma forma legalizar-se nos mais diversos âmbitos e nós tomámos aqui uma 

posição! O Partido Socialístico e a partir de 2016 sempre que aparecesse alguma empresa 

que não cumprisse os trâmites de pedir à câmara e solicitar à câmara todas as situações, 

nós votaríamos contra! Se ela cumprisse esses trâmites analisaríamos e então por cada 

situação iriamos analisar se era de interesse público ou não! Isto é, porque tudo é de 

interesse público, não sabemos é sé de interesse de algum público só ou só daquele 

publicozinho! E estamos a pôr nós a nossa chancela em que passa a ser interesse público a 

existência de uma fábrica que tem x, y, z! Não é o caso desta, portanto, é já uma fábrica 

antiga que já tem umas novas instalações e que deveria era ser esse interesse publico mas 
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isso é legislação que existe! Deveria ter, ser dado um período transitório para se 

deslocalizar, etc, etc. mas isso é legislação, cumpra-se a legislação! --------------------------------

------ Neste caso vou-me abster, não vou votar favoravelmente por uma situação! É que não 

concordo com a assembleia, já se passou aqui outras situações parecidas, não concordo 

com a assembleia de um parecer positivo ou delibere que se futuramente se verificar então 

faz-se! Se futuramente isto não aparecer do outro organismo então nós estivemos a 

deliberar nada! Portanto a assembleia deve deliberar sobre os factos e as leis que existem! 

Neste caso há um facto, insere-se lá através de uma quantidade de pequeninas coisas no 

interesse público, só que é foi fora de prazo, mas se os prazos forem abertos então 

analisaremos então, segundo a minha ótica, devemos analisar nessa altura se os prazos 

forem abertos, a possibilidade e ela enquadra-se nas outras todas que já se fez, a 

possibilidade disso! Mais não tenho conhecimentos embora nos documentos que foram para 

a câmara a câmara teve, e quem emitiu pareceres jurídicos e analisou teve, que estão lá 

referidos nós é que não nos chegam esses documentos, para verificarmos mesmo do real 

interesse público! Não é o caso desta empresa mas de outras que já aqui passaram, como 

por exemplo vacarias etc, onde havia queixas dos vizinhos e nos declaramos interesse 

público de uma vacaria que cresceu anormalmente e que se foi aumentando e que é dejetos 

por tudo o que é sítio e poluição por tudo o que é sitio, nós declaramo-la apesar de haver 

queixas de toda a gente que envolve essa vacaria, por exemplo! ------------------------------------- 

------ Portanto essa falta de dados é um bocado conceitano nós estamos a dar, pronto, foi 

um princípio e o principio é seguido e portanto não vai ter a minha oposição, terá na outra 

situação que nós definimos, a partir de 2016, se não cumprirem, se não se pedirem à 

câmara e não tentarem aproveitar a lei, terão a nossa oposição. Neste caso não me vou 

opor vou só me abster por causa disso, não concordo que a nossa liberação seja feita para 

uma coisa que pode vir a passar-se ou não! Quando essa situação se passar então nós 

deveríamos analisá-la e votá-la favoravelmente, neste caso não teria problemas nenhuns 

em votá-la favoravelmente porque se enquadrava! Agora uma situação que vou deliberar 

que isto se vai, se se passar, se não se passar a deliberação não conta? Não concordo com 

isso, só por isso, no meu caso pessoal vou-me abster!” -------------------------------------------------

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

e Borralha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu começaria por dizer que compreendo exatamente o que o deputado José Vidal diz 

relativamente à falta de documentação que temos para nos pronunciarmos sobre o interesse 

público, mas em todo o caso e tendo em conta a posição que o Partido Socialista tomou 

aqui de que a partir de 2016 tudo o que fosse empresas novas estava fora de questão, aqui 
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a questão aqui abre-se aqui uma janela de oportunidade e portanto para a gente não passar 

a vida toda a brincar ao interesse público porque banaliza-se também algumas figuras, 

algumas figuras que são de grande importância, porque aquilo que é de interesse público é 

uma coisa que tem que ser uma força maior! E portanto, nós às vezes com algumas 

necessidades banalizamos alguma coisa e o interesse público é sempre muito relativo.------- 

------ Em todo o caso, relativamente a esta situação e tendo em atenção a explicação que o 

Sr. Vereador deu, se há a vontade e a determinação da Associação Nacional de Municípios 

de poder alargar o prazo, eu até acho inclusivamente que poderia ir uma recomendação 

aqui da assembleia municipal para que de facto o prazo fosse alargado, fosse alargado por 

exemplo até ao final do ano! De uma vez por todas, todos os problemas todos que temos aí 

com as empresas fossem definitivamente resolvidos epá para a cada quinze dias agora 

ultimamente a cada quinze dias temos aí uma situação nova de uma empresa que eu acho 

que já não se justifica isto! Acho que inclusivamente devia haver uma recomendação da 

assembleia como forma para a Associação Nacional de Municípios e para aa CCDRC e 

para o governo ou para quem quer que seja, e dizer opa tendo em atenção que Águeda é 

um município onde há um grande número de empresas e empresas como a Jonosil, porque 

a Jonosil tem dois edifícios, portanto este é um muito antigo onde sempre laborou portanto 

nem sequer é uma questão de interesse público ou não interesse publico! Está lá há tantos 

anos e então agora é que não dá para funcionar? São outras coisas um bocado assim 

esquisitas e portanto aquilo que eu acho que devia ser feito de facto uma recomendação a 

acompanhar a declaração de interesse público exatamente como forma de exercer pressão 

pá para que isto pudesse ser resolvido tudo até ao final, e de uma vez por todas, ano 2016 

fosse o ano da resolução dos problemas! Passou o prazo, passou! Não se resolve mais 

nada porque se não andamos aqui sempre nisto e é uma perda de tempo e não resolvemos 

mesmo nada!” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “A minha primeira questão tem à ver exatamente com o que Paulo disse aqui no final. 

Eu fiquei com a ideia de que, fiquei com a ideia de quando aprovámos isto já, já na última 

assembleia que o prazo terminaria, já tinha terminado portanto! Depois perante os 

documentos fiquei com a ideia afinal haveria alguma janela de oportunidade para o prazo 

ainda continuar. Eu quero dizer isto, eu sou um bocado sensível a estes problemas dos 

empresários, sou um bocado! Porque cada governo que vem fala em simplificação do 

processo legalização das empresas, e quem anda para legalizar uma empresa vê-se à nora, 

é trabalho atrás de trabalho, é uma complicação Paulo! Sinceramente para um empresário 

hoje mais vale constituir a sus empresa no Panamá do que aqui! É muito complicado e 
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qualquer dia os empregos estão todos nos Panamá porque aqui é muito difícil o empresário 

pôr cá o seu dinheiro, porque ele já o tem, é dele, é dele! (Também lá está algum do teu!) ---

------ Por isso, obviamente que votarei favoravelmente! Obviamente que gostaria que uma 

proposta como a do Paulo pudesse vingar, que se abrisse porque é muito difícil aos 

empresários! Quero também realçar aqui que temos que ter políticas proactivas também 

nisto e o PSD e o CDS na proposta que apresentaram na câmara para a alteração do 

regulamento empresarial do Casarão, do Parque Empresarial do Casarão, tem lá propostas 

específicas para isto! Aonde? Estão lá definidos, reduções no preço da venda dos lotes, 

reduções significativas, a empresas que estejam em situação irregular para poder fomentar 

a possibilidade de se quererem transferir! Podem aceitar ou não! Mas estão lá medidas 

concretas sobre isto, regulamento esse que o Sr. Presidente levará um dia a discussão, 

julgo eu, já o disse mas portanto, é preciso nós também agirmos por antecipação neste tipo 

de situações!” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Só para responder aqui a uma questão e que a câmara de Águeda já em tempo, à 

algum anos atrás, mandou cartas a todas as empresas no sentido de alertar para a 

legalização das instalações! E isto tem sido cíclico e também aquilo que se passa a nível do 

governo é que é sempre a ultima oportunidade! Eu já conheço três oportunidades nestes 

últimos 10 anos, portanto, é aquilo que se verifica e há sempre algumas que estão de fora, 

pronto! E nós não conseguimos obrigar as pessoas a olharem para as suas instalações 

porque já existem. Certo, certo! Mas já existem mas têm génese ilegal, certo? Nós temos, 

agora felizmente não, mas tínhamos muitas empresas em Águeda, mas mesmo muitas 

empresas, algumas não tinham licença de construção. Outras, grande maioria, não tinha 

licença de utilização porque era um papel que não era necessário na altura! E agora é 

imprescindível para fazer alguma coisa e portanto isto complicou enormemente! ----------------

------ Não mais 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 2 abstenções, a Proposta da Câmara Municipal de 

Reconhecimento de Interesse Público Municipal da Jo nosil – Indústria e Comércio de 

Ferragens, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal d e delimitação das 

Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) dos Aglomerados Urbanos do Concelho . ------------

------ Neste ponto foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra: ----- 
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------ Gil Nadais Resende da Fonseca  – Presidente da Câmara: ------------------------------------

------ “E se me permitisse eu abordaria em conjunto o 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, que eu penso que 

faz sentido, já com outros que foram aprovados aqui nesta assembleia. -------------------------- 

------ Tempos atrás aprovámos, em Dezembro penso eu ou em Novembro, aprovámos aqui 

a ARU da cidade que compreende também Assequins e Paredes. Aquilo que nós 

preconizámos já quando pedimos quando contratamos este trabalho era alargar isto a todas 

as freguesias! E estamos hoje aqui a apresentar um quadro que eu estou convencido que 

no país é o mais completo de apoios à reabilitação que é dado por qualquer autarquia! 

Aquilo que estamos aqui hoje a aprovar e a complementar vai possibilitar a todos os 

cidadãos, que estão nestas zonas de áreas de reabilitação urbana, e quero-vos dizer que foi 

estabelecido os critérios das zonas de reabilitação urbana nas freguesias foram criadas uma 

em cada freguesia e depois, portanto 11, e depois as restantes 10 locais para aqueles que 

tecnicamente foram indicados pelos técnicos como sendo os que mais necessitavam deste 

tipo de apoios e poderiam ser incluídos, portanto, nesta definição de ARU’s. --------------------- 

------ Mas aquilo que estava a dizer é que todos estes que vão estar dentro destas áreas de 

ARU vão beneficiar de apoios à construção que, no caso da câmara, é isenção de taxas de 

construção e também de taxas de construção e de ocupação do solo! Mas vão também ter 

isenção de IMI durante 5 anos que podem ser prorrogáveis por mais 5! Têm também o IVA 

para a construção a 6%, o IRS no caso de alugarem a habitação é taxado à taxa autónoma 

de 5%, portanto, são todo aqui um conjunto de benefícios que há para beneficiar as 

construções que estão dentro destas zonas que são delimitadas nos perímetros urbanos 

portanto do concelho! ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para além disso e com comitente a isso criámos outras medidas! Criámos uma que tem 

a ver com, e que vamos também aqui submeter à vossa consideração, que tem a ver com 

fornecimento de tintas a famílias mais carenciadas para pintar as fachadas das casas, nós 

vamos ceder tintas ou dar o correspondente apoio financeiro para que possam pintar as 

fachadas das suas casas e muros. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Também temos um programa, uma exceção, que vigorará também ate ao final do ano 

para demolição de casas velhas. Porque aquilo que se passa é que se alguém tiver uma 

casa velha e a câmara for lá intimar para deitar abaixo, ele chega lá com a máquina, carrega 

e não tem problemas, só tem de conduzir os resíduos a destino final adequado! Se 

voluntariamente se quiser por uma casa abaixo tem de fazer um projeto, tem de fazer 

imensas coisas para poder deitar essa casa abaixo! Ora achamos que há aqui um 

desequilíbrio legislativo e então até ao final do ano propomos que extraordinariamente as 

pessoas possam demolir as suas casas assumindo, obviamente, as responsabilidades para 
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terceiros. Não vão demolir a casa do vizinho também, se o fizerem obviamente, mas isso 

também poderiam fazer sem este mecanismo. Isso é uma responsabilidade clara, mas e 

estas medidas de demolição não são só para as ARU’s mas são para toda a zona do 

concelho. E também até ao final do ano propomos isenção de taxas de construção bem 

como de ocupação para todas as áreas do concelho! Queremos que as pessoas, a alguns 

podemos dar mais benefícios, aquilo que eu gostaria era passar assim um círculo à volta do 

concelho e dizer isto é só uma ARU e tem aqui os benefícios todos, mas não podemos fazer 

isso, há normas para cumprir, fizemos estas 21 que não conheço nenhum município que 

tenha proposto criar tantas, portanto quisemos ir bastante longe e também um incentivo 

extra, abdicamos das taxas para que as pessoas possam utilizar esse dinheiro na 

recuperação das suas casas! ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ É uma aposta forte porque nós queremos duas coisas! Como disse apostamos na 

habitação nas casas que existem neste momento temos mais de 1800 fogos desocupados e 

em mau estado! Queremos recuperá-los e queremos que os nossos lugares, o nosso 

concelho tenha melhor visibilidade seja ainda mais bonito para que quem cá vive, que são 

os que nos interessam sobretudo, mas também para quem nos visita! E por isso vamos 

abdicar também da receita dos impostos para que as pessoas se possam sentir mais 

motivadas a fazer estas operações! ---------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente muito obrigado, depois responderei às questões que me queiram 

colocar!” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: -------------- 

------ “Estamos no ponto 3.5 não sei se querem discutir os 4 pontos em conjunto, 

eventualmente sim… seria interessante!” --------------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente, como sabe o PSD tem muitas vezes criticado o Sr. Presidente pela 

falta de atenção às freguesias! Seria injusto hoje também não lhe darmos uma palavra de 

apreço por estas medidas, pedidas por nós já quando a aprovação da ARU de Águeda, mas 

muito importante o facto de conseguirmos estender estas medidas ao resto do concelho e a 

todas as suas freguesias! Como disse e muito bem, seria muito melhor e todos ficaríamos 

mais contentes se conseguíssemos fazer uma ARU única, ficaríamos ainda muito mais 

contentes se conseguíssemos ter um PEDU que apoiasse não só Águeda, a ARU de 

Águeda, mas todas as outras. Já sabemos que não é possível, houve vários municípios que 

tentaram fazer isso e infelizmente as portas estão fechadas ao nível dos fundos mas já é um 

primeiro princípio! --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Só duas questões que eu estou aqui a ler e aparece-me aqui uma noticia ta TVI24 dos 

papeis do Panamá, estamos nisto hoje, mas enfim! Peço desculpa! Só uma questão, a 

questão das pinturas é também para todo o concelho ou é só para as habitações que 

estejam nas áreas definidas, nas ARU’s, portanto definidas, e a questão do local para aterro 

das, portanto, das casas demolidas? Chega-me muitas vezes aos ouvidos que há muita 

dificuldade da parte de privados e não só, até mesmo da parte das juntas de freguesia, para 

encontrar o local para por todos os aterros, os aterros não, todos os inertes providos das 

demolições das próprias casas. É muitas vezes difícil a um particular encontrar uma solução 

deste tipo, eu não sei se também num período transitório, porque é importante quando 

estamos a demolir criar outras condições no espaço urbano que a Câmara conseguisse dar 

um apoio nessa área porque com certeza se a câmara conseguisse encontrar uma solução 

para o depósito dos inertes, de certeza absoluta que esta medida das demolições teria um 

outro impacto! Sei que muitas das vezes os Srs. Presidentes de junta fazem das tripas 

coração, inventam, procuram solução para os próprios privados, para o seus próprios 

fregueses, mas provavelmente a câmara terá outras condições melhores para colaborar 

nesta área! E era este o pedido que lhe deixava!” ---------------------------------------------------------

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

------ “Efetivamente as pinturas são para todo o concelho! Não há qualquer descriminação a 

única descriminação que há tem a ver com o rendimento das pessoas, portanto é esse que 

iremos fazer! De qualquer forma, mesmo assim é alto, estamos a destinar uma verba de 150 

mil euros para esta operação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre os aterros nós não conseguimos… conseguimos fazer muito pouco nisto. Têm 

que ser os operadores que trabalham nesta área e os materiais têm que ser entregues lá, 

não tenho outra resposta! Só para chegar ao caricato disto, a câmara tem, só para terem 

conhecimento de uma história. A camara tem uns carros, cedeu ao tribunal um lugar para 

guardarem os carros, foram lá e roubaram as peças todas e só têm as carcaças! Eles 

estavam lá em baixo ao pé da estação de tratamento de águas, mudámos para a Alagoa, 

mais para o pé dos armazéns. Tivemos uma brigada do ambiente que disse que andávamos 

a negociar em sucatas. Explicámos claramente que aqueles eram carros que estavam 

apreendidos ao dispor do tribunal, mas mesmo assim, mesmo assim, tivemos um processo 

em tribunal e as testemunhas da câmara e aqui do Jorge, que era o responsável por esta 

operação, eram o comandante do posto e o juiz do círculo, porque isto na realidade é assim 

que funcionam alguns organismos ligados a esta matéria e nós temos imensa dificuldade 

em fazer seja o que for! Portanto tentamos da nossa parte fazer o possível mas batemos 

nalguns muros que são difíceis de derrubar!” ---------------------------------------------------------------
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------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara  – PJ da União de Freguesias de Águeda 

e Borralha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu relativamente às ARU’s gostaria de começar a dizer primeiro que as áreas de 

reabilitação urbana, que neste momento foram estendidas às freguesias, no caso da minha 

freguesia dos outros não sei, a união de freguesias de Águeda e Borralha não foi tida nem 

achada, não me parece muito correto! Penso que os técnicos serão as pessoas indicadas 

para avaliar, creio que os presidentes das freguesias profundos conhecedores das mesmas 

deveriam ter sempre o direito a opinar qualquer coisa! Porquê? Porque há uma 

complementaridade e não uma conflitualidade territorial! E portanto a área de ação do 

presidente de junta é a freguesia do município, é todo o município, e portanto eu acho que 

qualquer presidente da junta minimamente atento conhece bem a sua freguesia e portanto 

poderia dar algumas opiniões, alguns acrescentos ao trabalho que foi realizado pelos 

técnicos e é para isso que nós cá estamos! É que é curioso, é que é mesmo para isso que 

nós cá estamos! E portanto deveríamos ser nestas áreas ouvidos, ouvidos não é o que a 

gente queria, é ouvidos pelo menos isso deveria ser feito, e portanto queria aqui lavrar, entre 

aspas, o meu protesto no melhor sentido do protesto e do lavrar! ------------------------------------ 

------ Relativamente à questão das demolições eu acho que sendo muito complicado todo o 

processo, o nosso concelho é feio e a gente tem que assumir as coisas! A gente tem que 

falar português! O nosso concelho é feio e uma das coisas que atrai as pessoas é uma terra 

ser bonita e é que o nosso concelho tem potencialidades únicas para ser bonito! E uma das 

coisas que tem estragado muito das nossas terras é o grande grau de abandono que o 

edificado se encontra! E temos duas de três hipóteses! Uma é fazer de contas que vamos 

ajudar a que isto tudo se resolva, outra é resolver! E a outra é usar os instrumentos legais e 

obrigar mesmo a resolver! Parece-me que o caminho que está a ser seguido é o primeiro e 

eu gostava mais do segundo, evitando o terceiro! Porque se eu tenho uma casa danificada, 

no centro urbano, há instrumentos legais que podem fazer com que a câmara intervenha e 

resolva mesmo o problema, judicialmente, notificando os proprietários. Eu não queria ir a 

esse caminho! Portanto temos dois, ou damos meio caminho andado e é só o código-postal 

ou damos o código-postal de 7 dígitos que vai mesmo à casa! E eu na minha opinião, são 

questões de opções, é óbvio que é uma questão de visão e opção, eu no lugar do Sr. 

Presidente iria mais além e ajudava mesmo a pôr abaixo! E essa se calhar é também uma 

forma de reativarmos economicamente o nosso concelho porque a fábrica tal passava a 

vender tijolos ou blocos, porque se calhar depois de os terrenos estarem livres torna-se mais 

fácil os proprietários até reinvestir e ver ali uma nova oportunidade de avançar! Se o 

processo de demolição é complicadíssimo, metendo em cima disto ainda por cima o dinheiro 
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que têm que investir, torna-se muito difícil! E portanto eu acho que aqui com a colaboração 

dos presidentes de junta, com a colaboração dos presidentes de junta, com algum dispêndio 

económico da câmara municipal, é uma questão de opção Sr. Presidente! Eu posso 

entender que investir na zona industrial é importante porque dá trabalho, e é! Eu posso 

entender que investir na zona industrial é importante porque movimenta economicamente 

mas há mais vida além só da questão industrial porque a industria, se calhar de Águeda, 

também poderia beneficiar do eventual acréscimo de construção que passássemos a ter 

com este pedido de intervenção! ------------------------------------------------------------------------------- 

------ E depois eu estou aqui também a falar de sustentabilidade, que eu há bocado percebi 

o que disse, sustentabilidade. Também tem a ver com a sustentabilidade visual e a 

sustentabilidade de não termos ratos e silvas e animais no meio da cidade ou das 

povoações onde está cheio de casas degradadas! E esta limpeza, e esta limpeza ecológica, 

em termos ambientais, e porque o campo visual também é importante, e portanto este 

desafogar de algumas situações. E a freguesia de Águeda tem o feito, e eu convido-o quado 

quiser, Sr. Presidente da Câmara, a ir comigo, por exemplo, à catraia de Assequins 

verificarmos a alteração que fizemos, profunda, na zona da Catraia! Aonde hoje as pessoas 

têm melhor qualidade de vida apenas porque metemos casas abaixo! Há melhor qualidade 

de vida! As estradas estão mais espaçosas, em termos da paisagem é mais agradável, e eu 

acho que isto era também um investimento importante que a câmara podia fazer. Portanto 

acho que há um esforço grande da câmara, acho interessante tudo aquilo que foi feito, acho 

é que fica muito há quem do que era desejável, do que era interessante e daquilo tudo que 

poderia potenciar se o Sr. Presidente fosse só um bocadinho mais à frente! Nem era ir ao 80 

nem ficar-se pelo 8, era ali no 35/40 até lhe dou 35. ---------------------------------------------------- -

------ E Sr. Presidente olhe para mim, era um espetáculo! Era um grande serviço que você 

prestava ao concelho porque às vezes meter a baixo Sr. Presidente é construir muito! Às 

vezes construir muito pode ser destruir! E é nesta dicotomia que nós nos devemos pôr a 

pensar no futuro do concelho e o repto deixo, e é pena que não nos tenha ouvido, porque se 

calhar tinha ido um bocado mais além e saímos todos a ganhar e saímos mesmo todos a 

ganhar Sr. Presidente!” -------------------------------------------------------------------------------------------

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

de Baixo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu venho para lhe dar razão Sr. Paulo Seara. Efetivamente é uma das coisas que eu 

sinto, desde 2005 que estou na junta de freguesia, é que efetivamente o nosso concelho é 

muito feio nessa parte! Foram já 13 as demolições que a junta de freguesia de Barrô, e 

agora Barrô e Aguada de Baixo, promoveram sempre com um intuito, alargar as vias e dar 
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mais condições aos peões, e claro um ambiente muito melhor! Isto e não posso ser ingrato, 

quando tenho que dizer as coisas digo, tenho tido efetivamente da parte do Sr. Vereador a 

colaboração, não a que queria, não a que gostava mas a que vai sendo possível e tenho 

feito desafios constantes e ele sabe! Temos mais duas já preparadas, estão ai na calha, 

mais duas já estão em planeamento, e uma outra situação até grande que respeita a uma 

instituição! E isto é para mim dar qualidade de vida às pessoas durante todo o ano! Fazer 

aquela obra que parece que não se vê, o pôr a baixo, o tirar, desculpem-me a palavra, o 

mono e devolver alguma dignidade a alguns espaços mormente nas zonas antigas, as 

zonas antigas são as que sofrem com isto! E eu deixo aqui este repto, reforçando a ideia do 

Paulo Seara, e buscando também o que disse o engenheiro Hilário Santos! ----------------------

------ Também desde 2006 eu pedi ao Sr. Presidente da Câmara, e vou ter que discordar 

com ele sobre isto, para nos ajudar a criar zonas de triagem e encaminhamento destes 

resíduos! Eu não acredito que em 10 anos não seja possível, junto das entidades, criar 2 ou 

3 espaços no concelho, a exemplo do que se criou no matadouro lá em baixo o antigo 

matadouro com as vegetações, que não seja possível criar zonas de triagem, separação e 

encaminhamento! Isto hoje é prioritário para nós não termos o, e toda a gente que conhece 

as freguesias mais rurais sabe disto, para não termos o triste espetáculo de andarem as 

pessoas a passear junto aos rios, no meio da floresta e depararem-se com todo o tipo de 

lixo que as pessoas vão abandonando! Falta de civismo com certeza mas também falta de 

soluções! Na altura eu chamei-lhe o MegaEcoponto, acho que é o que nos está a fazer falta 

e isso é qualidade de vida diária para as populações Sr. Presidente! Isso são medidas que 

em conjunto com as entidades pode demorar 1 ano, pode demorar 2 pode demorar 3, mas 

isso já devia estar feito no nosso concelho! Eu digo 3 pontos para ser humilde, penso que, 

4/5 resolveriam pela dimensão do concelho resolveriam este problema! ---------------------------- 

------ Não posso deixar de continuar a pedir a colaboração aos serviços da câmara e 

agradecer a alguns técnicos, que tem sido nisso impecáveis com a junta de freguesia de 

barro e aguada de baixo, e dar também neste ponto uma palavra de apreço ao Sr. Vereador 

Jorge Almeida que sei que tem dentro das suas limitações de pessoal, que tem esforçado 

para nós conseguirmos resolver mais 2 ou 3 situações e vou aqui batalhar nessas 2 mais 

especificas que tem a ver com as limpezas das antigas cerâmicas abandonadas na nossa 

freguesia. O património industrial ao abandono é hoje outro grande problema que nós 

temos, claro que há freguesias onde esse problema não acontece com tanta relevância, 

mas nas freguesias mais industrializadas com indústria há mais anos isso acontece 

frequentemente! Estão os projetos aí, as ideias lançadas, Sr. Vereador, Sr. Presidente 

ponham os olhos, vamos resolvê-las que é mais que tempo!” ----------------------------------------- 
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------ Gil Nadais Resende da Fonseca  – Presidente da Câmara: ------------------------------------ 

------ “Eu tenho de discordar porque eu considero que o concelho de Águeda é bonito! 

Temos algumas coisas que não gostaria que tivéssemos, não é? Mas eu acho o concelho 

de Águeda é muito bonito. Eu acho que temos algumas coisas que desfeiam! Portanto isto 

de dizermos que é feio é muito complexo, estamos a lançar um epito que não corresponde, 

temos algumas coisas que temos de corrigir mas temos coisas muito boas e que têm que 

ser valorizadas! E nós somos de cá temos que pegar naquilo que é bom e tratar aquilo que 

é mau, resolver os problemas! É esta a minha postura! --------------------------------------------------

------ Sobre as ARU’s eu fiz uma reunião onde estiveram todos os presidentes de junta onde 

foi comunicado que iriamos fazer esta situação, portanto a partir dali mais diálogo, menos 

diálogo, alguns não falámos outros poderemos ter falado de mais, os técnicos poderão ter 

falado demais mas foi falado! Estas coisas também têm de ter … a obrigação não tem de 

estar só de um lado! A partir do momento que é lançada a ideia nós estamos todos pelo 

desenvolvimento de um território, não temos de ficar à espera também que nos digam, eles 

hão-de cá vir chamar-nos para falar, não! Nós temos interesse de desenvolver a nossa terra, 

dizemos nós estamos aqui, achamos que, sabemos que vai ser feito isto queremos 

contribuir! Não há aqui… e não fechamos a porta a isso, estamos cá para ouvir! Isto depois 

tem regras tem de ser feitas, acertar para um lado, acertar para o outro, mas isso são 

pormenores técnicos que temos de resolver! --------------------------------------------------------------- 

------ Nestas coisas das demolições um terreno limpo fica a valer mais do que com a casa lá. 

É uma intervenção económica e nós temos de saber o que é que estamos a dar! E na minha 

perspetiva nós não temos… a câmara não pode dar tudo a todos! Quando há defesa e, 

vamos lá ver, se temos uma casa muito velha mas se o dono tem muito dinheiro, eu não 

vejo razão nenhuma para que tenha que ser a Câmara gratuitamente com o dinheiro dos 

cidadãos todos ir pô-la a abaixo! Lamento, eu não concordo! Se a pessoa tem dificuldades 

ou se existe uma situação em que há benefício público, nós temos atuado muitas vezes em 

muitas freguesias, a câmara tem posto muitas a baixo para fazer alargamentos, as pessoas 

estão disponíveis para fazer alargamentos, sim senhora! Colaboramos! Não há problemas 

nenhuns mas tem de haver aqui um interesse público por trás, porque se não estamos a 

enviesar estas coisas todas. Temos que ter cuidado com aquilo que fazemos porque não 

temos de municipalizar as despesas todas e privatizar a receita, isso é com outros 

campeonatos noutras áreas, não é? --------------------------------------------------------------------------

------ Sobre os processos que temos seguidos nesta situação, nós começámos por e os Srs. 

aprovaram connosco, penalizar as construções que estão em mau estado! E nós tivemos, 

aguentámos aí assim sobretudo aqui o Sr. Vereador João Clemente, com muitas 
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reclamações, não foi só as casas que estão em mau estado mas as devolutas também! 

Porque nós não queremos casas de habitação, que estão no centro da cidade desocupadas 

com armazéns disto e daquilo e que não tem lá nada, não tem função económica nenhuma! 

E se estão desocupadas nós queremos que venham, que sejam ocupadas porque são 

necessárias habitações neste momento! E não tem de estar… e não é o modelo que nós 

defendemos para a cidade, não é uma cidade com casas desocupadas, é com casas com 

pessoas! Só conseguimos fazer cidade, só podemos fazer concelho com pessoas a morar 

aqui nas casas e não é com casas a cair e em mau estado! ------------------------------------------- 

------ O centro de reciclagem, aquilo que o Wilson falou, eu concordo! O problema disto é 

que ter um centro temporário, é o mesmo que ter um centro definitivo, o que é uma 

complicação! Aquilo que eu acho que fazia sentido é, como foi dito, era pois, era ter vários 

que e nós estaríamos dispostos a trabalhar e lançar… falámos nesta ideia com o ministério, 

era ter vários depósitos temporários, mas temporários mesmo, e assumíamos isso que era 

um período, por exemplo, agora até ao final do ano as pessoas juntavam lá tudo, e nós 

chamávamos um britador ia lá tratava daquilo naquele local e estava resolvido! E depois 

chamávamos outro a outro local e resolvíamos isto com uma economia enorme para todos 

mas não podemos fazer isto porque se não temos aí as inspeções e as multas e idas a 

tribunal que nós não concordamos. Da outra vez tínhamos os juízes e o capitão da GNR 

para nos defender mas aqui não temos e aqui somos mesmo culpados porque andamos a 

trabalhar com resíduos! Eu espero que isto mude porque agora há aí uma nova 

oportunidade, vamos ver se conseguimos passar isto pela economia circular. Mas ainda é 

um caminho assim muito estreito para que se possa fazer passar estas atividades, porque 

isto é ainda muito novo para as cabeças e para as aberturas de algumas entidades! -----------

------ 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 delimitação 

das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) dos Aglomera dos Urbanos do Concelho.  ------

------ 3.6 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal para autorização de 

demolições de edifícios degradados – período transi tório ; ----------------------------------------

------ 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 uma abstenção, a Proposta da Câmara Municipal para 

autorização de demolições de edifícios degradados –  período transitório. ------------------

------ 3.7 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de isenção de taxas 

nos processos de requalificação de prédios e ocupaç ão do espaço público por 
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motivos de obras – período transitório ; -------------------------------------------------------------------

------ 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 isenção de taxas nos 

processos de requalificação de prédios e ocupação d o espaço público por motivos de 

obras – período transitório;  -----------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal de regulamento para 

pintura de fachadas e muros – medida transitória ; ---------------------------------------------------

------ 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 regulamento para pintura 

de fachadas e muros – medida transitória. --------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e Votação da proposta da Câmara Munic ipal para Aumento de 

Capital Social da AdRA – Águas da Região de Aveiro,  S.A; ---------------------------------------

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

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

------ “Quando foi da constituição da AdRA ficou logo previsto que haveria um aumento de 

capital intercalar e esse aumento de capital já devia ter sido realizado há um ano e tal! Nós 

temos mantido, como sabem, uma divergência bastante grande com a AdRA e os outros 

municípios relativamente ao capital social da AdRA e a nossa posição no início era de não 

avançarmos com este processo e tentar retê-lo para tentar uma negociação mais vantajosa! 

Só que eles mandaram-nos os termos dos códigos comerciais uma carta que nós temos 

trinta dias prorrogáveis, portanto, temos de ir ao tribunal de contas com esta proposta mas 

que se nós não desenvolvermos o processo e não subscrevermos o capital ficaremos sem 

ele, sem a Pelonegrave, ou seja, passa para os outros, será redistribuído pelos outros 

acionistas! Ora isto foi aquilo que me disseram os consultores jurídicos da câmara que iria 

acontecer, e esta posição obviamente penaliza ainda mais o município de Águeda, por isso 

é que trago aqui esta proposta para avançarmos para a subscrição do capital para ficarmos, 

portanto, ao menos com o que lá temos de 0.49%!” ------------------------------------------------------

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

------ “Este é um assunto que vai longo, o assunto da AdRA, vai com elevados prejuízos para 

a população de Águeda, estou-me a recordar de quando nós aderimos que nós dissemos ao 

Sr. Presidente que nós estávamos numa situação minoritária, mas enfim! -------------------------

------ E agora vou começar por fazer duas ou três questões e duas ou três observações! As 

questões têm a ver com a reunião da CIRA ode nós estivemos, aonde basicamente nos foi 
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comunicado que neste momento os investimentos que a AdRA está a fazer são 

investimentos só com comparticipação nacional porque os com comparticipação comunitária 

já terminaram e portanto não estão a ser feitos nenhum investimentos a não ser aqueles que 

são com exclusiva comparticipação nacional! E foi-nos dito que cada município estava a 

fazer a atualização do seu investimento, portanto, parte dos municípios não tinham ainda 

realizado todo o investimento, a AdRA não tinha realizado todo o investimento nos 

municípios, nos quais Águeda é um deles! E portanto há o investimento remanescente mas 

que terá sido dada a oportunidade aos municípios para refazerem ou atualizarem o próprio 

investimento! Partes novas que entretanto aconteceram, eu não sei presumi que foi assim, 

pelo menos eu entendi isto na reunião e penso que os meus colegas também! ------------------

------ A minha primeira questão é esta, Águeda já fez a sua reactualização do investimento 

ou não? Esta é a minha primeira questão e se é necessário fazer, e se é necessário fazer, 

porque não sendo necessário fazer a reactualização do investimento presumo que Águeda 

não terá que fazer nada! Primeira questão! -----------------------------------------------------------------

------ Segunda questão! Foi-nos informado que neste momento ainda não abriu nenhum 

convite para o quadro Vinte Vinte, portanto, não tendo sido aberto nenhum convite não é 

possível a AdRA candidatar novos projetos neste momento! Não nos podemos esquecer 

que no Quadro Vinte Vinte a comparticipação passa de 80% para 65% e portanto a AdRA e 

todo o plano de investimento e tudo isto terá que ser reequacionado, julgo eu! Muito bem, 

mas isso faz parte da tal reanálise que se fará no próximo ano, julgo eu, não tenho bem a 

certeza! Não, teria que ser no ano anterior e agora vai para o próximo! Pois o Sr. Presidente 

explicará melhor porque tem mais conhecimento disto do que nós, provavelmente! -------------

------ Segunda questão! Dizem a informação que nos deram na Assembleia Intermunicipal 

da CIRA , foi que já estão neste momento vários projetos prontos para serem candidatados 

mal abra o Quadro 2020, já estão vários projetos prontos para serem candidatados! Gostaria 

de saber se Águeda já os tem prontos, se sim ou não? Porque recordemos quando nós 

aderimos à AdRA os nossos projetos passaram para trás porque não estavam feitos, 

estavam mal feitos, foram reequacionados, houve ali aquela confusão toda! Sei que o Sr. 

Presidente está a dizer que não, já vai ter oportunidade de esclarecer isso! ----------------------- 

------ São duas questões primeiro, foi feita reactualização do investimento? Sim ou não? É 

necessária, sim ou não? É essa a questão! Segunda questão! Já há projetos para serem 

candidatados? Águeda está incluída neles? Se sim ou não o Sr. Presidente lá saberá! -------- 

------ Muito bem, verificamos com algum interesse a posição da câmara municipal, 

transmitida por intermédio do Sr. Vice-Presidente numa entrevista dada a um jornal local, 

sobre algumas questões que tem a ver com a AdRA. Diz a câmara que do investimento 
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acordado com a AdRA, investimento acordado com a AdRA até 2020, até 2015 só estão 

realizados 10% desse investimento! Diz a Câmara que 6 dos 10 municípios que enquadram 

a AdRA, 6 desses 10 municípios tinham percentagens de investimento superior ao de 

Águeda! Enquanto Águeda só tinha de 2010 a 2015, 37% do seu investimento previsto 

executado, dos 23 milhões de euros que estavam previstos executar até 2015, portanto até 

ao final do ano passado, em Águeda tinham sido investidos 8,7 milhões. Nós só 

conseguimos uma percentagem de realização de 37%, diz a Câmara que outros municípios 

como Aveiro, que tem 130%, 130, Ílhavo que tem 96, Albergaria que tem 81%, diz a câmara 

conseguiram percentagens de investimento muito superiores às percentagens de 

investimento de Águeda! Diz a câmara e com o qual nós concordamos! Até ao final de 2013 

a AdRA já tinha remunerado os seus acionistas, nos quais a câmara faz parte, em 64 

milhões de euros, dos quais Águeda só recebeu 750 mil euros! Porque claro a nossa parte 

de percentagem acionista é de 0,49%! Para que nós tenhamos uma ideia nós contribuímos 

com 10,6% das receitas da AdRA mas só recebemos eventuais benefícios de meio %! É 

este o tal equilíbrio que tem que ser, julgo eu, reposto! E diz a câmara, e muito bem, que 

está para isto, a câmara até se refere, presumo eu, por via de um estudo que encomendou 

que depois nunca se chegou a analisar que terá direito a uma indemnização de 6 milhões de 

euros da AdRA para compensar estes atrasos no investimento! Eu só estou a reportar-me 

àquilo que a câmara diz, por intermédio do Sr. Vice-presidente, que acredito que esteja em 

linha com o Sr. Presidente! Portanto, vejo aqui efetivamente um conjunto de situações 

estruturais graves! Bem, perante isto tudo espantou-me desde já primeira situação que no 

relatório de atividades do ano de 2015 que foi agora votado da AdRA, a câmara votasse 

favoravelmente ao relatório de atividades! Não me parece que perante isto tudo a câmara, 

corrija-me Sr. Vereador, Sr. Vice-Presidente, corrija-me Sr. Vice-presidente porque se eu 

tiver uma informação errada não tem nenhum problema! Foi-nos transmitido na assembleia 

intermunicipal da CIRA que o relatório de atividades da AdRA de 2015 foi votado por 

unanimidade, penso eu que unanimidade é 100%! Se mentiram na assembleia 

intermunicipal da CIRA teremos que analisar isto! Eu não estou a dizer o contrário Sr. Vice-

presidente, eu não estive presente eu simplesmente estive presente na assembleia 

intermunicipal da Sira, eu a colega Carla Eliana, o colega José Vidal e o colega Carlos 

Alberto… não ó meus caros, estamos a falar de assuntos sérios! Não há 100% dos que 

votaram a favor, certo? Nessa assembleia intermunicipal por coincidência, mais uma vez, a 

câmara de Águeda era a única que não estava representada, estão sempre todas menos a 

câmara de Águeda! Às vezes não me acredito que seja pelos membros da assembleia 

municipal, lá está, em que vocês os deixam à solta, sei que confiam em nós mas deviam 
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estar para ouvir estas coisas, foi-nos dito que tiveram o voto por unanimidade! Portanto, 

100% dos votos dos candidatos! Eu acho isto mau, se nós estamos contra as decisões da 

AdRA, se entendemos que a AdRA beneficia outros municípios contra o nosso, se 

entendemos que não estão a fazer bem o seu papel votamos a favor? Bem, não sei! Eu 

estou a fazer de porta-voz, sou porta-voz daquilo que ouvi! O Sr. Presidente, se isto não for 

verdade, agradeço que faça uma exposição à AdRA exatamente dizendo isto, meus 

Senhores foi anunciado na assembleia intermunicipal uma votação por unanimidade e isso é 

falso porque nós votamos contra ou abstivemos, não sei o que é que vocês votaram! ---------

------ Segunda questão, independentemente deste granel todo que terá que ser resolvido, a 

câmara tem que ter uma ideia! Qual é neste momento a ideia da câmara? Está à espera que 

seja reavaliado, penso que é o EVEF é o estudo, não é? Que tem que ser reavaliado para 

ver se se alteram as condições da AdRA, se se alteram um conjunto de pressupostos para 

que a câmara presumo eu, possa continuar a participar, penso eu que estamos à espera 

disso, porque se não o Presidente da Câmara já teria tomado outra posição! Mas entretanto 

isso a minha questão é esta, se a câmara decidir não continuar porque o Sr. Presidente já 

deixou esta possibilidade aqui, qual é a alternativa que a câmara tem neste momento? Está 

a pensar avançar sozinha? Está a pensar avançar com um parceiro estratégico, está a fazer 

contacto nisso? Como é que fazemos? ----------------------------------------------------------------------- 

------ Outra questão Sr. Presidente, se temos candidaturas para apresentar ao novo quadro 

comunitário, presumo que sim o Sr. Presidente vai-me responder, vão ser apresentadas por 

intermedio da AdRA. Se a câmara sair como é que é com estas candidaturas? ------------------

------ E a última questão é esta e o Sr. já me explicou! Claro que neste momento votamos, 

eu vou votar esta posição favorável, porque compreendo os argumentos jurídicos da 

situação mas também faço esta questão, o Sr. Presidente já abordou os seus colegas da 

AdRA, ou a AdRA em si, para propor, alterar a posição acionista de Águeda? Não sei se 

interessa mas faço uma pergunta, portanto, há aqui dois patamares! O patamar imediato 

que é saber há restruturação dos projetos das obras? Temos projetos para ser 

candidatados? Um ponto! Segundo ponto, análise da AdRA, incompreensão por um voto 

contra? Já estou a ver que o Sr. Presidente se votou favoravelmente foi por engano, está a 

dizer que para ele é contra! Se votaram favoravelmente foi por engano, vocês já estão pela 

vossa expressão é que teriam que votar contra, pois nós também achamos isso! Questão 

estratégica para o futuro, o que é que estamos à espera da AdRA? Melhores preços da 

água? Melhor negociação a que nível? Na execução? A nível da nossa participação? E se 

nada disto funcionar? Qual é o nosso caminho? Saímos fora? Porque não nos esqueçamos 

que pagamos aqui umas dezenas de milhares de euros para fazer aqui, para contratar uma 
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equipa para estudar isto! Que com certeza para nos apoiar nisto, porque a gente não tem 

conhecimentos para isto, penso eu, técnicos! Qual é o caminho? Se saímos fora é com uma 

parceria estratégica ou não? Estamos a trabalhar nisto ou não? É esta a questão que é 

muito importante, que nós comecemos a penas porque quer dizer em termos de Águeda 

hoje Águeda contribuiu com cerca de mais do que 5 milhões de euros por ano de receitas 

para a AdRA! Quando em 2006 contribuíamos com 2 milhões de euros! E é preciso que a 

gente perceba que somos um dos grandes consumidores e investidores na AdRA! Por isso 

temos que ser tratados, julgo eu, de outra maneira!” -----------------------------------------------------

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

------- “Depois de tudo o que foi dito e feito por esta assembleia enquanto membro da 

mesma e por uma questão de coerência não posso votar de forma alguma a favor a este 

ponto por quatro motivos! ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Primeiro porque esta mesma assembleia já votou diversas moções contrárias a este 

contrato e a esta empresa! --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Segundo porque esta proposta vai contra o interesse público local. --------------------------- 

------ Terceiro porque a AdRA é uma empresa que lesa mensalmente os cidadãos do nosso 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- E quarto porque já verificamos que os interesses do nosso concelho e sobretudo dos 

nossos cidadãos só será defendido no dia em que a câmara municipal fizer a denúncia do 

contrato que tem com a AdRA.” --------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara eu acho que continuamos a 

falar da AdRA de uma forma absolutamente redundante depois de tudo o que tem sido dito 

nesta assembleia municipal e inclusivamente fora dela também! Mas já agora Sr. Presidente 

da assembleia deixe-me só fazer aqui um pequeno parenteses, o Sr. Engenheiro Hilário 

Santos referiu-se aqui a determinado tipo de decisões, de conhecimentos e de 

comunicações que têm sido dadas no âmbito da CIRA . Eu perguntava ao Sr. Presidente da 

Assembleia se tem em seu poder alguns relatórios que sejam apresentados pelos membros 

representantes desta assembleia na CIRA ? ----------------------------------------------------------------

-- 

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: -------------- 

------ “Não!” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Então Sr. Presidente não tem, acho que é grave! Porque há quatro membros desta 

assembleia que representam esta assembleia na CIRA que deviam obrigatoriamente 
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transmitir aquilo que se passa nas reuniões da CIRA  ao Sr. Presidente da assembleia para 

que disso dê conhecimento a todos os membros da assembleia! Eu já me queixei uma ou 

duas vezes, sei que aquilo que o engenheiro Hilário aqui disse é redutor porque passaram-

se muito mais coisas! Esta assembleia tem quatro representantes e é completamente 

ignorante e marginal relativamente ao que se passa na CIRA ! Queria fazer este reparo e 

queria pedir ao Sr. Presidente que tenha isso em consideração para futuro! ----------------------

------- Depois o problema da AdRA é aquilo que nós temos vindo a discutir aqui há muito 

tempo! A AdRA autofinancia-se no município de Águeda forte e feio, sem contrapartidas e 

sem cumprimento das regras e dos acordos que foram tidos! E não há forma de evitar isto a 

não ser que se tome uma posição de força legalmente enquadrada com alguma coragem 

política e suportada também por esta assembleia e pelos cidadãos de Águeda! ----------------- 

------ O Sr. Presidente da câmara tem um estudo que encomendou há bastante tempo, 

penso que daí já resultou um dossiê que lhe terá sido apresentado! Esta assembleia tem 

também responsabilidade paralelamente com a câmara municipal nesta matéria, esta 

assembleia tem comissões que têm a obrigação de trabalhar, de apreciar e de gerar opinião 

e, portanto, Sr. Presidente da Câmara eu pedia-lhe que fazendo eu parte da comissão de 

economia e finanças o Sr. com a celeridade que entender, faça chegar os elementos que 

entenda pertinentes para que a comissão trabalhe, analise, investigue e emita também uma 

opinião porque eu penso que é absolutamente razoável pedir à assembleia que sustente 

também uma opinião fundamentada relativamente a esta matéria! O enquadramento jurídico 

depois veremos como é que ele pode ser tomado em colaboração com a posição do 

executivo e a posição da assembleia municipal! ----------------------------------------------------------- 

------ Concretamente ao problema do aumento de capital Sr. Presidente e dos 12 mil e 500 

euros, eu acho muito honestamente que ter 0,49 ou 0,48 é rigorosamente a mesma coisa! 

Porque se calhar não termos nada é capaz de ir quase dar ao mesmo! Se continuarmos a 

permitir que a AdRA se continua a autofinanciar no município da forma, eu diria quase que 

desonesta e imoral, com que se tem conduzido nos últimos anos, acho que é de facto um 

atestado de incompetência que nos está a passar a nós todos e um atestado de parolos 

políticos! Não tem outro nome! ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu diria que votar favoravelmente ou votar contra também é mais o menos inócuo 

porque de facto a percentagem é tao ínfima que não tem grande importância! Mas dir-lhe-ia 

só para acabar Sr. Presidente que também votar contra é um sinal de alguma força e 

coerência politica e às vezes votar contra em coisas pequeninas pode ser um sinal de alerta 

para que de uma vez por todas alguém e, neste caso especifico a AdRA, de uma vez por 

todas abra os olhos, venha ao diálogo e reconheça que as participações devem ser em 
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função das contribuições! E portanto, Sr. Presidente é para transmitir este sinal que em 

nome do CDS eu vou votar contra a autorização para este aumento de capital!” -----------------

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

e Borralha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu neste ponto, como há bocado não me deixou falar no ponto anterior, eu vou 

aproveitar a situação da AdRA para ir ao ponto anterior! Ó Sr. Presidente Águeda é feia 

naquela questão específica das casas e agora aproveitando isto da água para falar neste 

assunto também está mais feia na minha freguesia nas valas de saneamento estão todas 

fundas! Não é o concelho, é certas coisas específicas! E portanto, a AdRA fez o 

saneamento ao longo da freguesia de Águeda está cheio de valas que têm abatido 

constantemente e que não tem reparado pondo em causa pessoas e bens! Portanto Águeda 

está mais feia, não é Águeda mais feia porque tem essas valas, percebe? Águeda está mais 

feia porque as casas que estão em degradação a metem mais feia! Águeda não é feia 

porque de Águeda sou e gosto! --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Depois queria-lhe dizer também relativamente à situação de nós procurarmos 

conhecimento e sermos pró-ativos, como dizia o engenheiro Hilário, eu fui e até fui ao seu 

gabinete relativamente ao ARU! Já agora peço-lhe aqui que relativamente às obras que 

AdRA tem para fazer, comparticipadas ou não, eu gostaria de saber na União de Freguesias 

de Águeda e Borralha o que é que está contemplado ou não? Porque, por exemplo, o 

Candam estava no P24 ou P23, que era assim que se chamava a empreitada, e não foi feito 

nada no Candam e depois a ligação cá abaixo ao emissário do Santiago porque há uma 

zona do Santiago que tem esgotos a céu aberto, que tem por lá esgotos a céu aberto, 

século XXI, porque a AdRA não cumpriu com o que tinha que cumprir! E a questão, eu acho 

que 12 mil e 500 euros isso são peanuts, como se diz agora! Isso é peanuts! Portanto 

também já estou de acordo 0,49/0,48 olhe, também mandar para lá mais 12 mil e 500 ao 

que eles têm levado, também não tem mal! Temos que ser benfeitores e ter este espirito 

altruísta! Agora o que eu queria era outra coisa, é que aquilo que eu sei é aquilo que o 

Hilário conta, aquilo que eu sei é o que a câmara diz, aquilo que eu não sei é o que a AdRA 

diz! Que a AdRA fala comigo nas faturas, não gosto! Não gosto da linguagem deles, não 

gosto, aquelas faturas, pronto o que é que eu hei-de fazer? Não sei se é do tipo de letra ou 

do valor que lá vem, não gosto! E agora? Eu acho que já falamos aqui numa altura qualquer 

de vir cá o homem da Sira, porque é não vem cá o homem do saco? A gente manda cá vir o 

homem da CIRA  e o homem da AdRA ! Têm que cá vir, têm de vir aqui falar connosco! Têm 

de nos ouvir! Não mas eu estou a falar para ti porque tu devias dizer isso ao Sr. Presidente 

e eu estou-te a dizer a ti para tu reforçares a ideia! ------------------------------------------------------- 
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------ Não, não é isso! Aquilo que eu estou a dizer é que eu acho que esta história da AdRA 

já mete mais água que o rio, por isso não há canal que aguente com tanta água que a AdRA 

tem posto! Portanto há uma solução que podemos fazer, é chamar cá mesmo a AdRA , aqui 

à assembleia. Temos poder para isso ou não? Não sei mas eu acho que sim, a câmara 

enquanto acionista convidar o concelho de administração para vir falar aqui com os Srs. 

Deputados! Até porque há aqui qualquer coisa de comunicação que não funciona bem, não 

é? Até porque mesmo o Sr. Vice-Presidente que deu uma entrevista que disse tudo aquilo 

que o engenheiro Hilário disse, você leu aquilo com atenção, que disse aquilo tudo, ok! 

Mesmo já o Sr. Vice-presidente e o Sr. Presidente da câmara também aqui já afirmou que 

não está a gostar de um sem número de coisas que a AdRA não tem cumprido! Acho que é 

tempo de a gente os trazer cá, convidá-los civilizadamente! Nós até somos bem-dispostos e 

tudo! Até nos rimos aqui! Eles vem cá conversar connosco, têm é de nos explicar porque é 

que nós somos os maiores contribuintes líquidos se calhar para AdRA , porque é que há 

concelhos no nosso distrito, ligados à AdRA , que tem 60 e cento e não sei quantos 

porcento de obra feita e nós temos 37? Porque é que o povo do Candam não tem direito a 

saneamento quando estava calendarizado para ser feito? Porque é que não têm? Porque 

depois também é sobre nós, presidentes de junta, que as pessoas vem perguntar o que é 

que eu tenho que ver com o saneamento? Nada! E é sobre nós que vem sempre perguntar, 

então como é que é o saneamento lá para a minha terra? E nós é que não sabemos mesmo 

nada disto! A não ser o que diz para ali o engenheiro Hilário, o Sr. Zé Marques Vidal e os 

que são deputados na Sira! O e Presidente da Junta que é o elo de ligação e o poder mais 

próximo, está sempre a redor disto e nós é que temos que levar sempre com as pessoas a 

perguntarem-nos aquilo que nós fazemos sempre, aquilo que chama um diálogo meio surdo, 

que é a gente “ai é? não sabemos? Ah olhe, pois não lhe sei dizer nada!”! Epá eu também 

estou farto um bocado de ter este papel na rua para com as populações e eu como 

presidente da junta tenho mesmo responsabilidades no território! Quer queiram quer não 

queiram! Quer a AdRA queira quer não queira! Quer a câmara queira quer não queira! Quer 

o Presidente da Republica queira quer não queira! E nós temos que ser ouvidos e nós 

temos que ser ouvidos! Isto não é toca a andar e não se liga nenhuma lá ao regedor, não! 

Lá ao regedor, lá ao gajo da aldeola! Não, nós somos presidentes de junta, nós temos uma 

ligação efetiva e afetiva com as populações! É perante nós que eles vem e nós somos aqui 

uns verbos de encher desta choldra toda, isto é uma choldra! Porque eles dizem o que 

querem e o que lhes apetece, fazem o que querem e o que lhes apetece e nós é que 

estamos sempre aqui metidos no meio disto tudo! Então e ninguém nos diz nada? São 

milhões para aqui, tostões para ali, e a gente continua sem saber nada! Passem a ter 
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respeito por aqueles que estão mais próximos da população, façam de nós interlocutores 

sérios nisto tudo! Estamos cá para ajudar, estamos cá para lutar pelo nosso concelho, 

estamos cá pra lutar pela nossa freguesia, pelos nossos fregueses! --------------------------------- 

------ Vamos cá trazer os homens da AdRA para nos explicar a nós todos para a gente poder 

explicar às nossas populações também! Vamos juntar as forças, vamos travar todos de 

mãos dadas e cooperação que é para isso que cá estamos todos e para resolver os 

problemas das populações! E digo-lhe uma coisa, Águeda de certeza absoluta vai ficar mais 

linda! Era só isto que eu queria dizer hoje! ------------------------------------------------------------------ 

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

------ “Ó Sr. Presidente só duas coisas, a primeira sobre esta relação da AdRA e da CIRA ! É 

preciso que nós percebamos uma coisa, o acionista da AdRA não é a CIRA  é a câmara 

municipal de Águeda! Aliás no último conjunto de perguntas que nós fizemos na última 

assembleia intermunicipal foi exatamente dito isto, a CIRA tem alguns poderes de 

coordenação ao nível da região de Aveiro, ao nível da região de Aveiro, calma Sr. 

Presidente! Mas toda a relação com a AdRA é uma relação institucional entre municípios e 

AdRA ! Portanto os elementos que pertencem ao concelho intermunicipal da CIRA não têm 

nenhum poder sobre a AdRA , nenhum! Tem que ser a câmara municipal como acionista a 

desenvolver todos esses contatos! Primeiro ponto! -------------------------------------------------------

------ Segunda questão, em relação ao sentido de voto desta que aqui nos é trazido! O facto 

de votarmos favoravelmente é uma questão meramente jurídica, não tem nada a ver com o 

facto de estarmos de acordo com o que se está a passar! Meramente jurídica, foi a 

explicação que me deu o Sr. Presidente! Porque se ele não me tivesse dado essa 

explicação eu também vinha para aqui votar contra, mas é uma questão de aconselhamento 

jurídico segundo ele nos disse! E portanto se queremos defender os interesses do nosso 

município não é andarmos aí loucos! ------------------------------------------------------------------------- 

------ Em relação às reuniões do concelho intermunicipal sempre que o Sr. Presidente da 

assembleia municipal nos convidou para vir aqui dar conta do que é se passou, eu no meu 

caso, assim o fiz! Já mandei para o Sr. Presidente portanto, todos os pontos todos os 

documentos que nos foram entregues para a última assembleia intermunicipal! Maior parte 

dos casos nós costumamos dizer quais são porque a assembleia intermunicipal não é de 

Águeda, há problemas em Estarreja, na Mortosa, em Ovar, em Aveiro, em ílhavo e quere-

vos dizer que nós em Águeda, por acaso, 50% é sobre Águeda porque somos nós que 

fazemos grande parte das intervenções! Por acaso é verdade, mas não vínhamos para aqui 

agora dizer o que é que se passou em Estarreja, em Ovar, a não ser que queiram, a não ser 

que queiram! Mas quer dizer, na próxima reunião há ata e todos nós teremos a oportunidade 
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de ter acesso as próprias atas! Qualquer elemento desta assembleia municipal pode pedir 

as atas das reuniões do concelho municipal, do concelho municipal não, da assembleia 

intermunicipal! Mas fiz, registei o pedido do Professor Martins e consoante vou tendo 

documentos vou entregando-lhe!” ------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente, em relação a esta situação, portanto, a solução que o Sr. Engenheiro 

Hilário disse está correta, pode ser transmitida sempre e transmitido por todos os presentes 

as atas da AdRA e nós recebemos, aliás uma informação brevemente dos assuntos que lá 

foram discutidos e depois temos a ata que foi servida a todos os elementos que é mais fiel! 

Em relação a esta situação da AdRA torna-se um bocado complicado e a situação que o 

Paulo Seara disse é de considerar! É de considerar se quisermos fazer uma assembleia 

extraordinária e trazer, convidar o Sr. Presidente da Sira, mais e aí o engenheiro Hilário 

disse tudo, portanto que era uma relação de município com a AdRA , a administração da 

AdRA, e portanto, tentarmos esclarecer! --------------------------------------------------------------------- 

------ Bem, eu não percebo… contínuo hoje, já explicou muito melhor, mas eu continuo hoje 

sem perceber muito bem esta questão da Sira, da AdRA e do poder decisório sobre a AdRA 

e da percentagem que nós lá temos ou não temos! A verdade é que nós não temos neste 

momento muitas informações também do Sr. Presidente da câmara, o que é que se tem 

passado e qual é o fulcro daqueles estudos que foram feitos! Qual é o fulcro das questões 

para as afirmações que saíram mas temos as informações Sr. Presidente esclarecida e 

como eu já contei aqui uma vez, todas as informações dele como ele já disse, ele costuma 

falar assim nós os políticos, e fala com as mãos e é simpático e não sei quê! E quando ele 

começa nós os políticos, nós já percebemos que o que vai sair não é para ser considerado, 

mas como ele faz sempre nós os políticos, tudo o que ele diz não é para ser considerado! É 

uma pessoa divertida, tem humor, mas ele nunca responde a uma questão que lhe é feita!---

------ Isto é verdade o que o engenheiro Hilário disse, a última assembleia foi 50% de 

Águeda, as várias perguntas foi Águeda, foi AdRA, foi o hospital, foi o plano estratégico, e 

nós os políticos temos que fazer isto! E vim a saber, até uma pergunta que o Sr. Presidente 

da junta da união de freguesias da Trofa, Segadães e Lamas fez aqui uma vez, aquela 

questão que o tinham avisado que as obras de 2014 iriam ser para 2019, um mail que ele 

recebeu! E que por acaso até foi considerado porque até já estão a começar, portanto, é às 

vezes, portanto devemos já estar em 2019, portanto, eles começaram agora! E às vezes, e 

então estão a começar e pela informação que nos foi dada, e confirmada pelo Sr. Vice-

Presidente, pela informação que nos foi dada e confirmada pelo Sr. Vice-Presidente, 

finalmente parece que é verdade que eles vão acabar todas as fases anteriores, 
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posteriormente será feito um ajustamento do que é que poderá haver para o novo 

financiamento posterior, portanto, à partida aquelas obras que foram iniciadas irão ser 

primeiro estas terminadas todas, antes de serem estas iniciadas todas, a não ser que nós os 

políticos vamos a fazer em Ílhavo ou noutro sítio qualquer quando nos apetecer! Portanto é 

a situação! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Isto é complicado, e o Sr. Presidente da câmara e o Sr. Vice-Presidente têm muito 

mais informações para as exposições que tem tomado! As informações que nós teríamos da 

CIRA não passa disto, não passa, porque eles depois refugiam-se na decisão dos 11 

municípios e nas situações individuais e depois que é uma relação individual entre a câmara 

e a AdRA! E afinal a CIRA para aquilo não existe, sabe mas não existe! Portanto é assim 

mais o menos!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

------ Sr. Presidente da Câmara - Gil Nadais;  -------------------------------------------------------------

------ “Este é dos piores dossiês que eu tenho nas mãos. Dos mais desgastantes, já há 

bastante tempo! Porque há bastante tempo tenho por mim que as contas não estão bem-

feitas na distribuição do capital! E eu tenho tido uma questão! Mostrem-me as contas! Eu 

quero saber onde é que estão as contas para saber como é que foi feita esta distribuição! E 

porque os consultores que contratamos dizem que as contas não estão bem-feitas e há uma 

diferença, na opinião dos consultores, de 6 milhões de euros. A posição acionista da câmara 

deveria valer uma mais 5,6,7% não sei agora de cabeça, mas o número era mais de 6 

milhões que aquilo que recebemos! E portanto eu tenho posto uma questão muito simples, 

para mim é simples, que é dêem-me as contas, como é que chegaram a estes números? ----

------ Isto tem sido mau demais para ser verdade! E vou-vos relatar aqui uma das reuniões 

que tive recentemente com os consultores que estavam e levei juristas também, e confrontei 

o Sr. Presidente do concelho da CIRA porque há aqui uma grande confusão ente a Sira, e 

permitam-me este parenteses, entre a CIRA e a AdRA! Porque eu acho que são entidades 

separadas, as decisões deviam ser separadas, não deviam ser feitas na ordem de trabalhos 

da CIRA a meio dos pontos que lá estão, porque até há um município que não faz parte 

desta empresa, desta empresa! E tenho pedido para separar isto mas é, eu tenho de me 

submeter à maioria, não é? Tenho de me submeter e eles entendem que deve ser tudo feito 

no meio da ordem de trabalhos da CIRA e os pontos todos e isto tudo misturado! Chegaram 

ao cúmulo uma vez quando foi para avaliar o EVEF que eu disse eu não quero se 

representado pela Deloitte, a câmara de Águeda não é representada pela Deloitte! A câmara 

de Águeda tem os seus consultores. E então propuseram, no meio da Sira, o Sr. Presidente 

do concelho intermunicipal propôs uma votação dos membros da CIRA para não 
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concordarem com a minha posição, obviamente que eu perdi! Foi feita a votação e acho que 

Anadia não votou porque não faz parte, mas nem sei se votou, mas eu votei que não queria 

a Deloitte e eles sim senhora, tem de ser a Deloitte e os consultores de Águeda não podem 

entrar na discussão do EVEF até que, quando acabou essa reunião, eu nem tudo me lembro 

no momento, mas caramba o que é que a CIRA esteve a votar? Se isto não tem nada a ver 

com a Sira! Nós somos uma empresa, então escrevi uma cartinha ao Sr. Presidente do 

concelho intermunicipal a dizer que a votação que ele fez não serve para nada! Engenheiro 

Ribau Esteves. Certo, Sr. Engenheiro Ribau Esteves disse isto não tem nada a ver, a 

votação não serve para nada porque a câmara de Águeda quer ser representada pelos seus 

consultores na negociação do EVEF! -------------------------------------------------------------------------

------ E a partir dali temos tido algumas intervenções no EVEF e temos visto e temos exigido 

alguns números! Mas os Srs. não imaginam com que dificuldade porque eu não consigo 

perceber, para mim uma empresa de capitais públicos tem de ser uma empresa 

transparente com uma gestão transparente, que fornece a todos os seus associados, a 

todos os cidadãos que serve o máximo de informação! E não é isto que eu encontro por 

parte da AdRA! Eu encontro uma empresa fechada que não dá elementos, porque aquilo 

que eu quero da AdRA, e que não consigo obter, é uma folha de Excel. Tão simples como 

isto! Que digam quais são os investimentos que foram feitos em Águeda e quais foram feitos 

nos outros concelhos e o que é que estava previsto no EVEF? É isto que eu quero que me 

digam! Eu não consigo obter isto, hum! Eles dizem que mandam só que nós não 

conseguimos juntar os dados porque eles trocam-lhe os nomes, dão-lhe uns nomes e 

depois isto nada bate. Eu não consigo saber efetivamente qual é o comprimento do EVEF. --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mas 

nessa reunião que eu estava a referir onde estive com os consultores eu questionei como é 

que foi feita a reunião, como é que foi feita, como é que foi calculado a distribuição do 

capital acionista? E tive uma resposta da Deloitte que foi não sabia como é que tinha sido e 

não estava para procurar! Vocês conhecem-me assim quando eu estou do outro lado, não 

é? Eu disse-lhe que eles não eram uma empresa contratada pela câmara de Águeda porque 

se fosse não davam uma resposta daquelas! E eu não admitia a consultores nenhuns que 

me dessem uma resposta daquelas! Iria tudo fazer, iria tudo para obter estes dados porque 

eu acho que são fundamentais para nós nos entendermos! ------------------------------- Então 

neste momento eu tenho uma carta que já enviada há mais de um mês, mas que não está 

agendada para esta reunião da comunidade intermunicipal, em que solicito à comunidade 

intermunicipal que delibere nomear a câmara de Águeda sua representante para se poder 

solicitar à Deloitte todas as contas, todos os números de como é que foi feito a distribuição 
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acionista anterior! Porque nós pagámos à Deloitte para representar não foi o município A ou 

o município B, foi todos os municípios e temos que ser tratados, por isso é que lá estavam 

os consultores, por isso é que na altura nós não pedimos para esmiuçar os números todos 

porque tínhamos lá uma grande consultora para fazer estes números! E eu quero estes 

números porque quero saber como é que eles chegaram a contas! Se eles se enganaram 

assumam que se enganaram! E vamos trabalhar isso assim! Vamos trabalhar sobre isso 

mas deem números! Eu quero única e exclusivamente transparência nas decisões! Uma é 

transparência no capital acionista, outra é transparência nas obras! ---------------- E aquilo 

que se passou, que se tem passado relativamente Às obras e algumas coisas pronto não 

foram, não são, penso que não foram bem assim mas no meio aqui assim… daquilo que 

disseste sobre as obras alguns valores não estarão corretos mas aquilo que verificamos, 

aquilo que verificamos foi que do que estava previsto em EVEF, e perdoem-me eu tenho 

estes números razoavelmente de cabeça, mas do que estava previsto em EVEF o concelho 

de Ílhavo realizou cerca de 110% daquilo que estava previsto! Em percentagem foi mais do 

que aquilo que estava previsto em EVEF inicial e realizou Aveiro, penso que também, mas 

em dinheiro envolvido, mais dinheiro foi em Ílhavo e Ovar! E a questão que eu ponho e que 

não obtenho resposta é, justifiquem-me porquê estes enviesamentos dos investimentos? 

Porque é que não se faz 110% e noutros se faz 40 e não sei quantos %? E quanto ao 

município de Águeda para fazer uma situação que era grave, que tinha, nos vieram solicitar 

dinheiro para apoiar nas obras. E nós pagamos para fazer as obras! E nós queremos saber 

isto! Nós queremos saber como é que eles decidem. E é isto que está em causa! Isto que 

está em causa! --------------------------------------------------------------------------------------- Mas neste 

momento o EVEF e a equipa que temos a trabalhar connosco começou a levantar questões 

sobre o EVEF, e o EVEF estava cheio de buracos. Tinha aquelas contas que nos 

apresentavam os números finais e que nós aprovávamos aquilo e estava resolvido. Porque 

também tínhamos lá os consultores que diziam que sim que estava tudo bem, agora as 

coisas são analisadas ao pormenor e são questionadas! Então o EVEF não está. Voltou 

para trás mas há aqui novos dados neste momento! ----------------------------------------------------- 

------ É objetivo do governo criar sistemas verticais ou seja, desde a captação ao tratamento 

final em alta, verticalizar o sistema, ter uma empresa única para gerir deste governo, com 

outro objetivo ainda com o qual eu concordo, aliás concordo com os dois. Não tem a ver 

com este governo tem a ver… eu sempre defendi a filosofia da verticalização do serviço. 

Acho que não faz sentido vir um tratar da estação elevatória em alta e vir outro tratar em 

baixa que está ali assim ao lado uma ao pé do outro e isto de ser assim duas empresas 

diferentes, eu acho que isto tem uma unidade de comando! Mas há uma coisa que eu 
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considero essencial e que para mim é fundamental nisto, é tornar a ADP minoritária, porque 

é que eu considero fundamental tornar a ADP minoritária? Porque assim não há, não haverá 

privatização das águas, só se os municípios quiserem! Porque se a EDP num outro governo 

qualquer, num outro governo qualquer se a ADP for vendida acontece a mesma coisa como 

nos lixos! Aquilo é, passou a ser para as mãos dos privados e eles gerem e eu acho que o 

negócio da água, embora não concorde, porque eu acho que com algumas coisas foram 

dito, porque o preço da água tinha de subir! Não faz sentido em Portugal nós termos um 

preço de água diferente em cada terra! E isso nós vamos ter de homogeneizar isto, nós 

tanto somos Portugueses os que estão em Trás-os-Montes como em Águeda e como os 

que estão no Algarve! Eu acho que devemos, e em Lisboa que tem a água mais barata do 

país também que tem de subir! Portanto eu acho que a água deve ter o mesmo preço, o 

menor preço possível para todos! É isto que eu acho que dever ter mas e portanto é este o 

panorama geral que está na AdRA! Existe abertura, já tive reuniões com o Sr. Secretário de 

Estado e existem, e coloquei abertamente esta situação de conflito que temos capital no 

capital social da AdRA, e existe abertura e penso que da parte de alguns colegas também 

da comunidade intermunicipal, que seja revista esta posição! No entanto, no entanto isto 

quando começarmos a falar em dinheiro vivo vai ser muito complicado e aquilo que eu acho 

que temos dinheiro é uma fatia bastante volumosa e que terá de ser aferido pelos outros! Eu 

não tenho problema nenhuns, eu quero é contas transparentes que toda a gente possa 

verificar e vamos ver como é que isto é decidido! --------------------------------------------------------- 

------ Agora vamos falar aqui de um cenário negativo que nada disto se resolva e nós é um 

cenário que tenho em cima da mesa e como falei nele, da nossa possível saída da AdRA, 

pronto! Isto é um processo de saída disto que dura mais de 2 anos, não é um processo de 

um momento para o outro, e portanto há aqui muito tempo para acautelar estas situações, 

obviamente que isto pode ser há diferentes formas de resolver esta situação! Há uma por 

exemplo, que eu já comentei com a minha colega aqui assim de Anadia, fazemos aqui 

assim uma empresa municipal os dois concelhos e resolvemos os dois problemas, ou então 

pode-se chamar uma empresa para gerir a operação águas! Isso não tem problemas! Sobre 

os projetos a camara de Águeda tinha inúmeros projetos e que a AdRA os recusou! 

Entregámo-los todos, nós passamos tudo! A AdRA recusou, eles decidiram fazer outros e 

fizeram outros com, pelo menos numa parte, que estamos em manifesto desacordo! Nós 

tínhamos tomado uma decisão que nos custava, que nos encarecia a obra em 2% mas que 

nos libertava de complicações futuras! Isto tem a ver com as valas! Nós decidimos, antes de 

ir para a AdRA, nós decidimos enquanto era da nossa gestão, antes de ir para a AdRA que 

as valas eram todas tapadas com areia, a reposição dos pavimentos, a reposição da vala 
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era com areia e não com os materiais da própria vala porque há problemas de 

compactação! A AdRA trata os concelhos de duas formas, estradas nacionais são de 

primeira, tem areia, os outros é com a própria vala, é com os produtos da própria vala! E 

depois há estes assentamentos todos que temos por ai. Da primeira fase quando detetamos 

esta situação já estavam adjudicados e não mandámos, manifestamos a nossa oposição de 

que isto não era forma de estar e manifestamos a nossa oposição mas deixamos continuar, 

agora já comunicamos que segunda fase não haverá mais reposição de valas de como eles 

estavam a fazer, com os materiais da própria vala! Porque se não nós ficamos aqui com um 

problema para resolver, porque somos nós que o sentimos aqui assim e depois isto passa 

tudo para a câmara! ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Sobre os investimentos que falta fazer, efetivamente não abriu ainda o quadro Vinte 

Vinte, está a ser feito pela AdRA esses investimentos, mas há uma norma de que decorre 

dos programas comunitários, que a câmara também têm essa norma, que quando abrem 

são ressarcidas dessas verbas! Portanto as obras que eles abriram e abriram uma agora 

aqui no concelho de Águeda de cerca de 700 mil euros, depois será comparticipada! Agora 

é com dinheiros que tenham mas depois quando abrir o quadro é comparticipada! Neste 

momento a posição do governo também é que pode ser a autarquia a fazer! No passado 

houve dificuldades aqui e era tudo para sistemas em altas e sistemas concentrados para 

fazer as obras, neste momento há abertura do governo para ser as autarquias também a 

poderem fazer estes investimentos! ---------------------------------------------------------------------------

------ Sobre o voto da AdRA vocês ouviram o que disse aqui o Jorge Almeida, Sr. Vice-

Presidente, eu não pude ir à reunião, tive um problema de saúde e não pude ir, ele levou 

uma declaração de voto minha, que foi minha, fui eu que a fiz e que acho que tocava nos 

pontos principias! Portanto era uma declaração de voto para ser metida na ata e obviamente 

para um voto contra! Por isso penso que tenho aqui abordados, razoavelmente, os pontos 

todos. Sobre este aqui embora eu ache que é pouco dinheiro e é uma posição de manifestar 

alguma oposição eu penso que não nos traz vantagem no quadro que temos atualmente, 

por isso eu recomendo, mas cada um decide o voto a favor nesta proposta!” --------------------- 

------ 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 7 abstenções e 4 votos contra , a Proposta da Câmara 

Municipal para Aumento de Capital Social da AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. -------

------ 3.10 – Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 

respetiva avaliação e a apreciação e votação dos do cumentos de prestação de contas 

do ano 2015; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

aprovou por maioria, com 5 abstenções , a Proposta da Câmara Municipal para apreciação 

do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva avaliação e a 

apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano 2015. ---------------------

------ 3.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal da 2ª revisão 

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

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

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

------ “Estamos agora a falar da segunda revisão orçamental. Estamos em Abril e já vamos 

na segunda revisão orçamental, mas eu não vou falar sobre isso! Essa é outra questão! Vou 

falar sobre uma das rúbricas que vem na segunda revisão orçamental que é uma alteração 

no pessoal contratado em qualquer outra situação! É uma rubrica que foi dotada inicialmente 

por 616 mil euros e que agora tem um acréscimo de mais 70 mil euros! Portanto é para 

reforçar contratação de pessoal que não está nos quadros da câmara! Eu olhando para as 

contas do ano passado verifiquei que a câmara municipal gasta 1 milhão 326 mil euros em 

pessoas que estão em regime de tarefa, avença, contratados a termo ou pessoal contratado 

em qualquer outra situação. Pelo menos este valor está lá, não sei se ainda depois tem mais 

alguma coisa de parte da segurança social e por aí fora! Quer dizer a câmara municipal 

gasta com estes 70 mil euros agora a acrescentar, 1 milhão e 400 mil euros em pessoal 

contratado em regime de absoluta precariedade! ----------------------------------------------------------

------ Gostei de ouvir a nossa colega Carla Eliana na Assembleia da República a fazer uma 

intervenção contra a precariedade no trabalho! Sr. Deputada, a empresa no concelho de 

Águeda que mais pratica a precariedade é a Câmara municipal que a srª. Apoia, que a srª 

incentiva e vai para a Assembleia da República dizer o contrário do que fazem aqui! 

Portanto srª Deputada não lhe peço a si que mude a sua posição, peço antes ao Sr. 

Presidente que mude a posição dele porque na realidade não basta mandarmos os 

empresários combaterem a precariedade, nós que somos o público temos que ser o 

exemplo, não nos basta fazer grandes discursos temos que o fazer na prática!” -----------------

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

------ “De facto e se esteve atento não só há minha intervenção mas as outras intervenções 

foram proferidas naquela manhã, um dos agentes onde há mais precariedade é 

precisamente o estado e as entidades ligadas ao estado e, aliás, há um compromisso deste 

governo e foi também nesse sentido essa intervenção e esse debate, para que se combate 

e se comece pelos próprios organismos do estado este combate à precariedade. E isto dito, 
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estou certa que o Sr. Presidente da Câmara - Gil Nadais também não lhe é alheia esta 

preocupação, que certamente também é uma preocupação dele, e que obviamente também 

estará atento a essas situações e não quer fomentar o emprego precário no nosso concelho, 

até porque é um concelho onde felizmente começam a haver bons indícios, até pelas 

empresas que recentemente se anunciaram instalar em Águeda, que tem havido uma 

recuperação de emprego!” ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não, não tenho problemas nenhuns em defender, vamos lá ver! Eu entendo que a 

autarquia tem que ter um corpo de funcionários que assegure as suas funções normais tudo 

aquilo que é projetos ou contrata a empresa ou contrata alguém para os desempenhar! É 

esta a minha filosofia, lamento! Porque eu acho que uma autarquia que tem os quadros 

cheios de gente, com muitas pessoas, não é a autarquia mais eficaz! Eu acho que nós 

temos ter a capacidade para ir buscar as pessoas que respondam e que possam ter, dar, 

resposta aos desafios que temos! Temos uma máquina, as câmaras na minha perspetiva, 

devem ser máquinas pequenas e eficientes e ir contratar as pessoas que precisam para 

resolver os trabalhos ou contratar empresas que façam esses trabalhos. Não tenho como 

modelo uma camara que, nós também não estamos numa região disso, que preciso de 

empregar a comunidade toda envolvente! No Alentejo é capaz de fazer sentido, ter outro 

modelo, ter outra gestão, aqui assim não! Nós temos de promover o emprego privado e dar 

condições portanto para desempenharem aqui projetos e mas ter uma máquina que seja 

eficaz! É aquilo que eu penso, pode ter alguma precaridade mas também tem o aumento de 

competências e tem um aumento de incentivos com trabalhos de elevada qualidade!” ---------

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

------ “Pois é Sr. Presidente, eu já há bocado disse que era muito sensível Às vezes aos 

problemas dos empresários! É esses problemas que eles têm, a precaridade no privado é 

mau, mas no público é bom! Nós no nosso município, a nossa câmara, tem cerca de 20% da 

sua massa salarial tem haver, massa salarial à volta de precariedade! Hoje, hoje, cerca, 

hoje, porque entretanto isso recebemos umas injeções de funcionários, uma vez do 

ministério de educação e uma vez também, em duas fases distintas e com esses aí não 

pode haver precariedade! Porque se houvesse precariedade nesses havia muito mais! 

Porque se retirarmos esse efeito, se calhar os 20% escalam por ai a cima, e a questão é 

esta! Nós não podemos ter um país a duas velocidades! Nós temos que ser iguais no 

público, temos que ser iguais no privado! Srª. Deputada quero que reflita sobre isto por que 

este é o problema que temos em Portugal! Exige-se ao privado aquilo que não se exige ao 

público! Não me falem em condições iguais! Não estamos aqui hoje a discutir isto, é uma 
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alteração orçamental mas é muito fácil e os empresários vivem com estes problemas 

diariamente e a precariedade combate-se não por decreto, combate-se de outra maneira 

mas, por hoje chega!” ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Posso só dar um esclarecimento? A câmara de Águeda abriu agora um concurso para 

24 pessoas e temos outros abertos, portanto continuamos a admitir gente! Há é outros 

projetos específicos que são projetos que acabam. Um projeto que nós temos comunitário 

que tem dois anos de duração, não faz sentido contratarmos alguém para o quadro para 

fazermos, na minha perspetiva! E é dentro disto que nós fazemos e felizmente temos 

bastantes projetos que desenvolvemos! Agora há funções nucleares que tem que ser 

desenvolvidas com pessoas ca dentro da câmara e fazemos esse levantamento! Utiliza 

trabalho temporário!” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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 11 abstenções , a Proposta da Câmara Municipal da 2ª revisão 

orçamental das Grandes Opções do Plano e Orçamento. ----------------------------------------------- 

------ 3.12 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal de atribuição de 

apoios financeiros no âmbito do “Desfile de Carnava l de Águeda” 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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoios 

financeiros no âmbito do “Desfile de Carnaval de Águeda” 2016. -------------------------------------

------ 3.13 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal para alteração do 

apoio à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga pela  organização das Festas da Vila 

em 2015; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal para alteração do apoio à 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga pela organização das Festas da Vila em 2015.-----

------ 3.15 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal para celebração de 

contrato Interadministrativo de Delegação de Compet ências com a União de 

Freguesias de Águeda e Borralha para Pavimentação d a Rua do Cabeço de Bolfiar .----- 

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

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

de Baixo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Não está cá o Sr. Presidente Paulo Seara e eu gosto de falar também na cara das 

pessoas, mas com certeza que ele depois saberá do que eu vou dizer! E como é óbvio não 

vou votar contra esta proposta de um apoio a uma junta de freguesia, seria dar tiros nos pés 

e lutar contra tudo, fazer exatamente tudo contra o que eu costumo lutar! Não posso é 

deixar passar em claro que isto é uma obra que foi do famoso orçamento participativo e 

nisto eu queria dizer, deixar aqui duas notas! Primeira, o orçamento participativo com todas 

as virtudes e toda a democracia do processo não deixa de muitas vezes ser a transformação 

de algumas obras, a capitalização de algumas obras, por particulares que as próprias juntas 

de freguesia vem reclamando à câmara municipal! E neste caso específico a pavimentação 

de uma rua, é não vale a pena estarmos com mais rodeios, é precisamente uma 

necessidade premente que com certeza o Sr. Presidente da junta de freguesia de Águeda e 

Borralha terá colocado nos planos de intenções em pavimentações! E isto não passa de um 

recado, eu também tenho obras que eu tentei e arranjei, consegui felizmente, que alguns 

particulares em Barrô propusessem e fossem aprovadas! Agora aqui é a segunda parte da 

questão a mim, a nós executivo da união de freguesias de Barrô e aguada de Baixo, não 

nos foi dada a possibilidade de desenvolver obras deste cariz, ou seja a possibilidade de 

sermos nós a desenvolvermos obras que foram aprovadas em orçamento participativo! E 

por acaso até tenho colaborado numa delas e sei que é uma obra que irá aparecer, está 

programada para aparecer, mas eu penso que nós também teríamos capacidade e 

possibilidade de a executar! E deixo aqui o recado, porque não passará de um recado, que 

estamos sempre prontos porque nós efetivamente conseguiremos fazer sempre estas obras 

de montantes destes valores com capacidade técnica, acho que quase todos os presidentes 

já provaram à câmara municipal que o conseguem fazer! Estou a falar em meu nome, como 

é óbvio, não estou a falar em nome dos meus colegas presidentes de junta mas era para 

ficar registado que a nós não nos foi dada a possibilidade de fazermos um contrato 

interadministrativo para fazermos uma obra deste tipo!” -------------------------------------------------

------ 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 celebração de contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências com a União de Freguesias de Águeda e 

Borralha para Pavimentação da Rua do Cabeço de Bolfiar. --------------------------------------------

------ 3.16 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal para celebração de 

contrato Interadministrativo com a Freguesia de Mac inhata do Vouga no âmbito dos 

transportes escolares; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 
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Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal para celebração de contrato 

Interadministrativo com a Freguesia de Macinhata do Vouga no âmbito dos transportes 

escolares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.17 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal para celebração de 

contrato Interadministrativo com a Freguesia de Val ongo do Vouga no âmbito dos 

transportes escolares; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 celebração de contrato 

Interadministrativo com a Freguesia de Valongo do Vouga no âmbito dos transportes 

escolares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.18 – Análise e Votação da proposta da Câmara Muni cipal para celebração de 

contrato Interadministrativo com a União de Fregues ias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão no âmbito dos transpo rtes escolares; ----------------------

------ 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 celebração de contrato 

Interadministrativo com a União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do 

Vouga e Agadão no âmbito dos transportes escolares. --------------------------------------------------

------ 3.19 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal para Autorização 

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

de fevereiro, Assunção para: ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.19.1. - Celebração de contrato de aquisição de s erviços de telecomunicações 

móveis para o Município 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, 

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal para Celebração de contrato 

de aquisição de serviços de telecomunicações móveis para o Município de Águeda. -----------

------ 3.20 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal para celebração de 

protocolo de cooperação técnica e financeira para d esenvolvimento em parceria de 

programas e projetos de requalificação das instalaç ões no hospital de Águeda; ---------- 

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

------ Gil Nadais Resende da Fonseca  – Presidente da Câmara: ------------------------------------ 
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------ “Pois tivemos várias reuniões com o concelho de administração atual, quero manifestar 

que não existe qualquer comparação na forma de estar entre um e outro porque, pelo 

menos até agora, vamos dizer assim, porque não tem prometido muito mas aquilo que tem 

prometido tem feito e temos estado a trabalhar! Por isso surge aqui e sentimo-nos que, pelo 

menos o sentimento que temos, é que não estão para aumentar os problemas estão para 

ajudar a resolver os problemas! E nós sempre dissemos que estávamos aqui para ajudar a 

resolver os problemas e por isso está aqui este protocolo  que foi, que portanto, que 

elaboramos, que acordamos, que vamos suportar os custos do projeto, vamos superar a 

verba par o centro hospital e depois somo gestores da obra embora o acompanhamento 

seja feito pelo centro hospitalar. E porque é que vamos ser nós os donos da obra? É uma 

razão muito simples, é que o IVA nosso é de 6% e o do hospital são 23% e isto foi uma 

proposta do centro hospitalar e que nós concordamos de imediato porque é mais algum 

dinheiro que entra para fazer obras no centro hospitalar. E portanto consideramos também 

que a exemplo do que fizemos no passado e tínhamos uma promessa até de 500 mil euros 

para comparticipar obras, que devíamos assumir o compromisso financeiro pelas obras aqui 

realizadas, e dissemos assim em tom de graça mas a puxar para a verdade que ele podia 

pegar nesse dinheirinho e que não iria colocar na comparticipação e fazer mais algumas 

obras aqui ou colocar aqui mais alguns serviços no hospital. ------------------------------------------ 

------ Quero-vos dizer também que fui recebido pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de 

Estado em que aquilo que nós manifestamos foi a vontade para colaborar e encontrar 

melhores soluções para o hospital e ele agradeceu-nos essa disponibilidade e estamos 

convictos que poderemos ter que fazer algum caminho na melhoria das condições aqui do 

hospital de Águeda. Este foi sempre o nosso posicionamento e quando quisemos ser 

ouvidos era para estar do lado da resolução dos problemas e não para criar problemas! 

Temos, penso eu, até ao momento um concelho de administração que está interessado em 

resolver os problemas, por isso conte com todo o nosso apoio!  

------ E só para terminar não há aqui cores políticas porque eram os dois da mesma cor e 

não há também, da nossa parte, mudança de posição! Para nós o que interessa é aquilo 

que fazemos de positivo, e podemos fazer de positivo para o concelho e é isso que nos 

interessa!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Da sua intervenção fiquei já com uma ideia um bocadinho diferente do que já tinha 

lido, mas quero que me esclareça! A minha primeira questão era esta, qual e o valor da obra 

em questão? Eu não vi isso no protocolo! Já existe algum valor estipulado para esta obra?” - 

------ Gil Nadais Resende da Fonseca  – Presidente da Câmara: ------------------------------------ 
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------ “Existe um valor… o projeto está a ser feito, eu peço desculpa de estar a responder Sr. 

Presidente da Assembleia, posso? Ok! Não existe um valor fechado ainda mas ronda os 600 

mil euros. É isto que estamos a falar, nesta ordem de valores. Poderá haver acertos, poderá 

haver acertos mas pronto não tenho ainda números fechados mas estaremos disponíveis 

para acertar estes valores! Não temos números fechados.” --------------------------------------------

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

------ “Mas esta obra será alvo de financiamento comunitário é isso?” -------------------------------

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

------ “Exatamente!” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Os 600 mil euros é a nossa componente?” ---------------------------------------------------------- 

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

------ “Não, 600 mil euros é a componente comunitária!” -------------------------------------------------

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

------ “Comunitária total da obra? Ou comunitária? --------------------------------------------------------

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

------ “Comunitária!” -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Comunitária! E qual será a nossa parte?” ------------------------------------------------------------

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

------ “A nossa parte, eu não tenho aqui a certeza dos 600 mil euros que é o valor Feder ou 

se é o valor total! O nosso componente são 15%, certo? Nós vamos suportar a componente 

nacional daquilo que for aprovado.” ---------------------------------------------------------------------------

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

------ “Muito bem! Temos uma obra de cerca de 600 mil euros, por aquilo que estamos a 

perceber, dos quais 15% a câmara terá que comparticipar! Já há financiamento comunitário 

para esta obra? Ainda não?” ------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Está em segunda prioridade na CCDR!” --------------------------------------------------------------

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

------ “Está em segunda prioridade da CCDR! A obra só avança após termos essa garantia?” 

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

------ “Para mim é uma conclusão óbvia!” --------------------------------------------------------------------

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



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
 realizada em 15/ abril /2016  

76

------ “Desculpe perguntar, porque eu não vejo…” ---------------------------------------------------------

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

------ “Não, não, não, desculpa! Para mim é óbvio e penso que para a Direção do Hospital 

também porque aquilo que propôs é que nós assumíssemos como dono de obras que 

vamos candidatar em vez do centro hospitalar! Portanto é, e penso que protocolo fala 

mesmo nisso!” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Fala disso mas não fala de valores! Estamos a falar de uma obra de remodelação das 

urgências!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------“Exatamente!” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Então agora ó Sr. Presidente desculpe fazer estas perguntas…” -----------------------------

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

------ “Exames complementares de diagnóstico também!” -----------------------------------------------

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

------ “Desculpe fazer estas perguntas para percebermos também desde as tais 

manifestações não se sabe mais nada do hospital e agora começa-se a ver uma nova luz! 

Daquilo, o plano estratégico que eu saiba ainda não está concluído! Daquilo que eu conheço 

do plano estratégico que está a ser elaborado a única coisa que eu vejo lá referente ao 

hospital de Águeda é reforço de obras na urgência! Não vejo no plano estratégico, eu, mas 

com certeza o Sr. Presidente terá outro tipo de informação nada ao nível dos serviços, não 

ao nível do que é que vai ser o hospital de Águeda! Recorde-me na altura Sr. Presidente 

quando iniciamos esta caminhada que haviam elementos que eram quase fundamentais! A 

saída da química molhada para a química seca, a questão da ortopedia, estou a recordar-

me só de algumas das nossas bandeiras! Ora, o Sr. Presidente que está a trabalhar nesta 

área pergunto-lhe, qual é o caminho do hospital de Águeda? Estas bandeiras regressam a 

Águeda ou não regressam Águeda? Depois o Sr. Responde no final, tem razão! ----------------

-------- Outra pergunta final, portanto esta era a primeira. Já me respondeu uma que tinha a 

ver com o nível do projeto, o nível de verbas envolvidas, muito bem! Na segunda tem a ver 

qual o caminho que nós queremos para o nosso hospital, se estamos a investir é para 

termos um hospital com outras condições e com outro tipo de serviços, com certeza! E digo 

isto porquê? Porque também vejo nos objetivos em determinado momento o hospital de 

Águeda ia-se especializar numa área de ambulatório, em cirurgia de ambulatório, mas vejo 

que Estarreja continua e que está previsto também no plano estratégico um investimento 
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para a área do ambulatório em Aveiro! E portanto o plano estratégico já vamos 

provavelmente no 4º ou 5º plano estratégico de quatro folhas, estou-me a lembrar daquilo 

que o Sr. falava, para sabermos qual é o nosso caminho até ao final! -------------------------------

------ E a última pergunta tem que ver com a Santa Casa da Misericórdia! Portanto está 

escrito no protocolo que efetivamente as instalações são da Santa Casa da Misericórdia, 

pois está tudo muito bem! O hospital e a câmara fazem obras nas instalações, portanto as 

instalações sofrerão um benefício considerável em termos da sua própria valorização, não vi 

nada no protocolo mas pode não ser necessário estar aí algo que proteja também a câmara 

e o próprio hospital sobre o futuro! Porque a Santa Casa da Misericórdia sai favorecida, 

poderá ela amanhã exigir outras rendas, subir as rendas, coisas deste tipo? Não há que 

haver no protocolo qualquer coisa que garanta que a câmara e o hospital estão a investir 

numas instalações para, temos mais alguns anos de vivência calma?” -----------------------------

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

------ “Muito bem! Sobre o ambulatório, as duas informações que eu tenho é que a duas 

salas que estão em Águeda continuarão a funcionar, a de Estarreja é para pequena cirurgia 

e aquilo que me dizem é que existe uma enorme lista de espera nestas áreas e é uma área 

que tende a aumentar! Porquê? Porque cada vez mais as operações são feitas, são menos 

evasivas se assim se poderá dizer, e os doentes são mandados mais cedo para casa! 

Portanto é uma área que pelo menos durante alguns anos se irá manter com alguma, com 

uma taxa de ocupação bastante elevada! --------------------------------------------------------------------

------ Sobre a renda das, isso tem sido negociado mais com o concelho de administração e a 

santa Casa e eu penso que aquilo que está acordado entre as duas entidades é que tirando 

as atualizações normais não haverá subidas extraordinárias quanto a obras que outros la 

façam, pronto! Mas iremos também falar sobre esse ponto! --------------------------------------------

------ Sobre as valências os Srs. sabem como é difícil retomar alguma coisa que foi cortada. 

Estamos a trabalhar nesse sentido, tudo aquilo que por mais que eu possa dizer, neste 

momento acho que seria contraproducente para o processo! Aquilo que eu vos posso dizer 

neste momento é que estamos a trabalhar nesse sentido mas é difícil reverter processos! 

Temos de provar que se justificam e que há condições para isso e que não é só condições, 

é condições financeiras e condições para que se realizem, mas estamos a trabalhar também 

nesse sentido e quero aqui salientar a boa cooperação que existe das duas entidades nesse 

sentido para que o hospital de Águeda volte a ter um nível de confiança que já teve, poderá 

não ter as mesmas especialidades todas mas terá outras, mas que seja um serviço de 

elevada qualidade para toda a população de Águeda! --------------------------------------------------- 
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------ É isso que estamos apostados e portanto penso que também, tanto o concelho de 

administração tanto como a Santa Casa, estamos unidos neste esforço!” --------------------------

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

e Borralha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Queria começar por dizer que fiquei muito feliz de o ver engenheiro Hilário nesta altura 

mais desenvolta a falar mais do que nas últimas vezes que falámos do hospital! Senti-o mais 

contraído mais contido e portanto fico feliz! Não tridente! ----------------------------------------------- 

------ Queria só a cerca do hospital dizer que será com certeza fácil Sr. Presidente explicar-

nos ao poder central que a situação geográfica e a área que o hospital sempre abrangeu por 

si só no número de população que está inerente aqui ao nosso hospital faz por si só fazer 

com que ele seja necessário. Depois a história se vem ortopedia, se vem agulhas da china, 

o que eu acho que a população tem sentido necessidade e que eu acho que era imperioso 

voltarmos a ter era um serviço de urgência capaz! Ou seja, neste momento dois pontos dão-

se aqui, três pontos vai-se para Aveiro! E era nesse sentido que era importante 

sensibilizarmos o governo central de que facto era importante voltarmos a ter uma urgência 

e não um posto médico fraco! E este investimento da câmara devia por si só já dar sinal da 

boa vontade e da importância que o hospital tem para o concelho e não só, para Albergaria 

e para uma série de outros sítios! E acho que devíamos fazer todos, um grande esforço, 

com mais barulho ou menos barulho, mas que devíamos de facto lutar pela restituição da 

dignidade que o Hospital já teve independentemente de se ir buscar muitas valências ou 

não! E faz falta mesmo ao concelho de Águeda e aos concelhos limítrofes que essas 

urgências voltem a funcionar com o mínimo de dignidade e devemos todos unir esforços no 

sentido de conseguir que isso volte para cá!” --------------------------------------------------------------- 

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

------ “Sim, sim! Eu acho… a população que o hospital serve para os números hospitalares é 

baixa! Tínhamos noção disto, nós temos é fracas vias de comunicação para os locais de 

bom entendimento. E aquilo que se tem feito e aquilo que se está a fazer, está a tentar fazer 

na urgência, lembremo-nos que a urgência já esteve a funcionar com um médico só e era 

aquilo que era previsto pelo anterior concelho de administração, que era ao arrepio da lei 

inclusivamente, e ao esforço no sentido dos médicos que façam aqui urgência não sejam 

daqueles que só vem cá fazer uma horinhas, que sejam, que pertençam mais aos quadros! 

Porque isto se as pessoas sentirem a casa mais como sua em vez de fazer dois pontos são 

capazes de fazer quatro ou cinco, são capazes de tomar mais decisões e melhores para, e 

fazer um trabalho de melhor qualidade para todos nós! E por isso é isso que eu penso que 

está a ser feito embora isto é um processo complicado, é mais complicado do que pintar as 
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paredes ou fazer as obras!” --------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 celebração de protocolo 

de cooperação técnica e financeira para desenvolvimento em parceria de programas e 

projetos de requalificação das instalações no hospital de Águeda. -----------------------------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: -------------- 

------ “E chegamos portanto ao final da nossa ordem de trabalhos e antes de passarmos à 

leitura da minuta da ata permitam-me só, vou usar um minuto só do tempo para dizer o 

seguinte relativamente às comemorações do 25 de Abril. ----------------------------------------------- 

------ Já foi praticamente tudo dito por toda a gente, queria apenas realçar que foi 

entendimento de todos efetivamente, sem exceção, de que deveríamos fazer alguma coisa 

para, naturalmente preservando a dignidade da efeméride, enfim, e das comemorações, 

penso que ninguém aqui pensa que não se deve comemorar o 25 de Abril! Mas foi 

entendimento de todos que deveríamos sobretudo introduzir nas comemorações uma matriz 

que de algum modo potenciasse o envolvimento das populações, das comunidades uma vez 

que a sessão solene, que enfim, a tradicional sessão solene começava já a não fazer essa 

mobilização. E portanto não houve aqui por parte de ninguém nenhuma vontade de, pelo 

menos que eu tivesse sentido, de tirar ao 25 de Abril a importância e a solenidade que tem, 

até porque se tentasse nós naturalmente não deixaríamos! No entanto queria também 

realçar e reforçar o empenho de todos os líderes de bancada, sem exceção, para que esta 

iniciativa tenha sucesso e penso que também estará nas nossas mãos, sobretudo, e peço 

também isso aos Sr. Presidentes de Junta para tentarem mobilizar as pessoas nas 

freguesias para estarem presentes a participar, e eu penso que a nossa satisfação que a 

sala da biblioteca Municipal fosse pequena para acolher tanta gente, isso se assim fosse, 

nós teríamos de algum modo conseguido o nosso objetivo que era mobilizar as pessoas 

para as comemorações do 25 de Abril! -----------------------------------------------------------------------

------- Eu não queria deixar de passar esta oportunidade para agradecer aos 4 líderes de 

bancada o empenho que tiveram naturalmente dentro dos seus partidos encontrar os nomes 

que, enfim, os nomes de peso Nacional, se não todos pelo menos a esmagadora maioria, 

para dignificar a incitava! -----------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Não foram registas intervenções do público. --------------------------------------------------------- 

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelas duas 

horas e três minutos, do dia dezasseis de abril de dois mil e dezasseis, deu por encerrados 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 


