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ATA DA 1ª REUNIÂO DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA  

 

 

------ Aos dezassete dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e 

uma horas, nas instalações da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, teve lugar a 3ª 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de 

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

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

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

------ 2.1 – 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, do Anexo I, 

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

------ 2.2 – Análise e discussão do Contrato Interadminist rativo de Delegação de 

Competências na Área da Educação - Programa Aproxim ar Educação, no que 

concerne à definição da rede escolar concelhia ; ------------------------------------------------------

------ 2.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de atribuição de Apoio 

à: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.3.1 – Junta de Freguesia de Fermentelos pela orga nização do FermentelosFEST 

– festival das Associações de Fermentelos ; -------------------------------------------------------------

------ 2.3.2 – União de Freguesias de Barrô e Aguada de Ba ixo no âmbito do evento 

anual “Estás em Barrô…Mexe-te!” ;--------------------------------------------------------------------------

------ 2.3.3 – União de Freguesias de Recardães e Espinel,  no âmbito das 

Comemorações do Foral de Recardães e do Foral de Es pinhel; ----------------------------------

------ 2.3.4 – União de Freguesias de Trofa, Segadães e La mas do Vouga ;---------------------

------ 2.3.5 – União de Freguesias de Águeda e Borralha ;--------------------------------------------

------ 2.3.6 – União de Freguesias de Belazaima do Chão, C astanheira do Vouga e 

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

------ 2.3.7 – União de Freguesias de Travassô e Óis da Ri beira .----------------------------------

------ 2.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de 3ª revisão 

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

------ 2.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal para Autorização prévia 
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de Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo  6º da Lei 8/2012, de 21 de 

fevereiro, Assunção para :---------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5.1 – Abertura de procedimento para concurso públ ico sem publicidade 

internacional para aquisição de viaturas elétricas,  aluguer de baterias e respetivo 

sistema de carga para a Frota Municipal;  ----------------------------------------------------------------

------ 2.5.2 – Celebração de contrato com Técnica Superior  para a área de educação, na 

modalidade de contrato avença ;------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5.3 – Atribuição de apoios para 2016 no âmbito do  Programa de Apoio às 

Organizações de Solidariedade Social ;--------------------------------------------------------------------

------ 2.5.4 – Atribuição de apoios financeiros às Associa ções Desportivas para 

concretização de obras de beneficiação de instalaçõ es durante a época 2015/2016 no 

âmbito do Código Regulamentar do Município de Águed a – Associações Desportivas 

(F2);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5.5 – Celebração de Protocolo “IDL-Realização de ações pedagógicas e de 

divulgação de práticas agrícolas em Macieira de Alc ôba”;  ----------------------------------------

------ 2.5.6 – Celebração de Protocolo “Apoio ao Projeto A ldeia Pedagógica do Milho 

Antigo – promoção de práticas tradicionais”: -----------------------------------------------------------

------ 2.5.7 – Pagamento a pessoal das Escolas do 1º Ciclo , meses de janeiro a agosto, 

ano letivo 2015/2016.  ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vitorino , o qual agradeceu a disponibilidade do tesoureiro e Presidente da Junta de 

Freguesia de Valongo pelo acolhimento desta sessão. Saudou ainda todos os presentes, 

desde os membros da assembleia, ao público presente, comunicação social e quem ouve e 

vê pelos canais de comunicação. O Sr. Presidente da Assembleia foi secretariado por 

Cristina Paula Fernandes da Cruz  e Casimiro Agnelo Oliveira Pinto.  --------------------------

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

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

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

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

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

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

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

------ Cristina Paula Fernandes da Cruz – PS; --------------------------------------------------------------
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------ Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; ------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Elisa Maria Pires Almeida – PS; -------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

------ Marco Santos – em representação do PUF 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 de 

Alcôba; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – PUF da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ----------

------ Carlos Alberto Pereira – em representação do PJF 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; ------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes Oliveira – PSD – Vereador; ---------------------------------------------------
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------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS – Vereador; ---------------------------------------

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

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

------ O deputado Alberto Marques que seria substituído por João Carlos Coelho; Brito 

Salvador que seria substituído por Maria de Fátima Sampaio e Silva que também comunicou 

a sua impossibilidade de estar presente e, portanto, seria substituída por Ana Miguel Jesus 

Portilho; a Sra. Primeira Secretária da Assembleia Municipal, a deputada Carla Tavares que 

foi substituída por Jorge Miguel Melo; a Deputada Marlene Gaio que seriai substituída por 

Ricardo Manuel Cardoso da Cruz; o Deputado Mário Raposo que foi substituído por Elisa 

Maria Pires de Almeida; o Deputado Paulo Tomaz que deveria ser substituído por Beatriz de 

Paiva Cardoso, mas que não podendo estar presente, se fez substituir por Herminio Guapo; 

o Sr. Presidente da União de Freguesias de Recardães e Espinhel que seria substituído pelo 

vogal da junta, Sr. Manuel José Almeida Marques Campos; o Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga substituído por Carlos Alberto Pereira, secretário da junta;, 

do Sr. Presidente da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo substituído pelo 

tesoureiro da junta, Marco Santos.-----------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia colocou à consideração da mesma pelo facto do não 

estar presente a Primeira Secretária, o convite ao Sr. Deputado Casimiro Pinto. Passando a 

Sra. Deputada Cristina Cruz para 1ª secretária e o Sr. Deputado Casimiro Pinto para 2º 

secretário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Assembleia Municipal de Anadia, Moção de repúdio sobre decisão de não financiar 

algumas turmas em algumas escolas, com contrato de associação. ---------------------------------

------ Email enviado pela FENPROF, sobre “Apelo a tomada de posição em defesa da Escola 

Pública”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Oficio da Câmara Municipal de Águeda, dando conhecimento de oficio enviado  ao 

Sr. Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional relativo ao prémio “World Skills” 

de 2016 onde 2 grupos de formandos foram distinguidos. ----------------------------------------------

------ Comunicação da Comissão Permanente Ambiente, Energia, Mobilidade, 

Urbanismo e Obras Públicas , que a seguir se transcreve: --------------------------------------------

------ “Agradecendo aos membros da assembleia municipal na qualidade de presidente da 

comissão permanente ambiente, energia, mobilidade, urbanismo e obras públicas desta 

assembleia municipal, venho apresentar um resumo das atividades que temos vindo a 
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desenvolver e comunicar o agendamento de novas ações para o próximo dia 29 de junho. 

Esta comissão é composta por mim próprio, pelos membros da assembleia municipal Paulo 

Matos, Jorge Oliveira, Paulo Pereira, relator da comissão, e Francisco Simões. Após a 

tomada de posse em outubro de 2015, reuniram todos os membros para elaborara o plano 

de atividades até ao final do mandato. Para além de ter identificado um conjunto de 

preocupações e de aspetos que gostaríamos de influenciar para a agenda municipal em 

matéria de ambiente, energia, mobilidade e urbanismo, propusemo-nos efetuar a 

observação das instalações no Parque Empresarial do Casarão e em particular a da 

empresa SAKTHI. Encontramos a melhor disponibilidade e cooperação por parte do 

executivo municipal que nos recebeu para acolher as nossas sugestões com a presença do 

Sr. Presidente e de toda a vereação permanente. Recentemente o Sr. Presidente da 

Câmara voltou a receber os elementos desta comissão para informar sobre as alterações do 

plano pormenor do PEC, fazer uma visita guiada à evolução das obras em curso no parque 

tenso sido acolhidos no estaleiro das obras da SAKTHI pelo responsável permanente desta 

empresa. Para a manhã do dia 29 de junho está agendada uma visita à fundição e sede 

desta empresa na Maia e na tarde desse mesmo dia, a participação numa reunião conjunta 

na Câmara Municipal com a equipa do projeto Butterfly no parque empresarial. ------------------

------ Na sequência destas ações é intenção desta comissão redigir um documento com 

conclusões e observações que oportunamente será apresentado na assembleia pelo relator 

da comissão permanente, Manuel Almeida Farias. --------------------------------------------------------

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

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

------ Lino Santos:  -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “O assunto era dirigido ao Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente, o assunto que 

pauta aqui a minha intervenção hoje, é um tema que já lhe foi colocado na 1ª sessão 

ordinária de 2016 que se realizou em Macinhata do Vouga. --------------------------------------------

------ Assunto este que é o pagamento das refeições da escola básica da Trofa. Como é do 

conhecimento de todos, a Câmara Municipal de Águeda, que com a abertura do novo Pólo 

educativo, visa o pagamento das refeições e transportes dos alunos deslocados para a 

escola básica da Trofa. Até aqui, tudo bem, o problema está no método escolhido para 

classificar os alunos como deslocados que apenas tomou em consideração a sua anterior 

matrícula. Assim sendo, queriam-se casos, como alunos da Mourisca e outros lugares 

também, que no ano passado frequentaram a escola da Trofa, porque o agrupamento não 
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lhe garantiu vaga na escola da sua área de residência. E por este motivo, não são 

considerados deslocados quando, efetivamente, já no ano passado o eram. E casos de 

crianças da Trofa que este ano estavam matriculadas na Mourisca, que este ano são 

considerados deslocados, quando na realidade moram a 500 metros da escola. Sr. 

Presidente, aqui o caso não é não querer pagar, é que o método seja justo. As nossas 

crianças merecem a nossa atenção por parte deste executivo. Acho que devemos ser 

justos, quando criamos medidas de incentivo e não nos regermos por tábuas rasas em que 

aplicamos regras cegamente, porque é mais trabalhoso analisar cada caso. Trata-se apenas 

de uma questão de igualdade. Sei também que o Sr. Presidente já deu resposta a este 

assunto na assembleia de Macinhata do Vouga, mas quem estava deste lado, ou seja, 

daquele, a resposta que deu suou a uma qualquer coisa deste género: “É assim, porque eu 

assim o entendo, e o assim quero, e o assim posso, e o assim mando! E vocês pais que 

trabalham, vivem e pagam os seus impostos em Águeda de nada me interessa a vossa 

opinião.”. Lembro-lhe também, Sr. Presidente, que nesse mesmo dia foi solicitado o 

agendamento de uma reunião consigo e com a vereadora que tutela o palor da educação, 

para discutir este assunto. E que até ao dia de hoje, nada foi agendado. --------------------------- 

------ Sinceramente, entendo isto como uma grande falta de consideração da vossa parte 

para com os encarregados de educação. --------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente, com boa-fé, boa vontade e sensatez, acho que se consegue chegar a 

um entendimento e consenso para minimizar esta injustiça cometida para com algumas 

crianças e lembro-lhe que não são assim tantas, logo a sua resolução também será mais 

fácil. Isto é apenas o que estes pais lhe pedem!” --------------------------------------------------------- 

------ António Ferreira:  -------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Este território em que hoje nos encontramos, tem história. Mais concretamente nas 

áreas do fazer e saber fazer. O que aqui hoje damos o nome de artesanato, comércio, 

indústria, comércio, serviços sociais, etc. --------------------------------------------------------------------

------ Vem a propósito, e para que faça parte do nosso conhecimento geral, socorri-me do 

livro do nosso conterrâneo António Simões Estima, editado em 2003, patrocinado pela 

nossa grande instituição Casa do Povo de Valongo do Vouga, que tem por título “De vale, 

longo 1 a Valongo do Vouga, subsídios monográficos”. Nesse contexto, importa referir, que 

já em 1110, existiu a indústria do barro em Valongo do Vouga. Em 1721, a indústria dos 

pregos e dos cravos na Veiga. Em 1758, a indústria do barro no lugar de Chousa, onde se 

diz ter existido 3 fábricas de telha. Em 1926, no lugar do Pedrozelo começou a funcionar 
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pela mão de António Pereira Vidal aquela que viria a ser a maior indústria do género, não só 

na freguesia e concelho, como a nível do distrito em indústria têxtil. A indústria das madeiras 

também se desenvolveu e em 1954 foi fundada a empresa António Pereira Vidal e Filhos, 

que chegou a empregar cerca de 500 trabalhadores. Em 1980, foi criada a empresa 

Arrancar tendo empregado cerca de 1000 trabalhadores. Outros, como a Santelmo, Almagre 

e Peúgas, com centenas de trabalhadores. -----------------------------------------------------------------

------ Nos anos 80 e 90, trabalhavam nesta freguesia mais de 2000 trabalhadores no setor 

têxtil e outros tantos nos outros setores, mais concretamente, na Flandrea Stelvia, Andy e 

outras empresas. Trabalhava-se de dia e de noite. Era uma freguesia cheia de vida, 

augurando um futuro, sempre em crescimento pela mão seus mentores e dos seus 

trabalhadores. Tendo permitido sonhar e concretizar algumas realidades, como a Casa do 

Povo, o Valonguense, o posto médico, o Centro Social e Paroquial, cresce, centro de dia e o 

lar Nossa Senhora da Conceição e as nossas escolas. As escolas públicas! Porque público 

é de todos e para todos! ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tantas outras organizações que se criaram e desenvolveram nos diversos lugares da 

freguesia. Todo este movimento, criou e desenvolveu sonhos, alegrias, trabalho e 

compromisso, ou seja, a realização humana. ---------------------------------------------------------------

------ A freguesia de Valongo do Vouga, nos anos 70, 80 e 90, importava mão-de-obra braçal 

e intelectual, para fazer face a todo este crescimento. ---------------------------------------------------

------ Hoje, 2016, a freguesia cresce a passo de caracol, exposta mão-de-obra, muito dela, 

qualificada e muito qualificada, contribuindo para uma certa apatia em contra ciclo com tudo 

o que atrás referi. Quem tem dirigido politicamente o concelho, e mais concretamente a 

freguesia nos últimos 30 anos, não teve visão, estratégia nem sonho! Não soube beber nos 

bons exemplos do passado. Não soube interpretar a história que estes homens e mulheres 

que arduamente contribuíram para levar o nome, o nosso nome, a este país e mundo fora! À 

previsível inclusão do setor têxtil, madeiras e metalo-mecânica, assobiaram para o lado. 

Entraram em projetos pessoais e de grupo, alguns do quais importantes, sem dúvida, tais 

como criar condições para transportar as crianças para a a escola e proporcionar a ida à 

praia e outras visitas, portanto, aos mais velhos depois de uma vida de trabalho. Mas, 

esqueceram-se de continuar a tarefa dos obreiros desta terra, ou por vontade própria, ou por 

falta de capacidade de transformar as dificuldades em oportunidades. Começando por criar 

a coluna vertebral de um crescimento económico e obviamente social sustentado. O espaço, 

a vias de comunicação, a massa cinzenta. Na nossa freguesia ainda temos algumas 
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empresas micros e talvez médias. Temos carpintarias, tornearias, mobiliário e outros 

derivados. A Lanidor do nosso conterrâneo e atual presidente da junta, os Ramalhos do 

Álvaro do Sobreiro, citei apenas 2, tendo em conta o seu posicionamento no mercado. 

Valongo não tem definido um espaço suficientemente aceitável para proporcionar o 

crescimento tão necessário, mas tem proximidade a Águeda, a norte e a Macinhata que 

dispõe de uma zona limitada para a indústria. --------------------------------------------------------------

------ Numa primeira fase, devemos pensar como gerar-se energias com os nossos vizinhos, 

que têm as mesmas douras, pensar em concretizar algumas das promessas eleitorais, como 

espaços para a indústria é necessário e complementar! Mas para que tal acontece 

precisamos de melhorar as infraestruturas rodoviárias compatíveis com as necessidades, 

não se trata para já de grandes obras. Mas o que se fizer, deve ser feito com olhos e virado 

para o futuro! Águeda tem a norte a passagem da A25 no Carvoeiro, o que falta são as 

ligações que não necessitam de obras de grande vulto, o aproveitamento do nobre 

Vouguinha, impõem-se! É preciso que os senhores membros da assembleia municipal, da 

camara, do executivo da camara, na pessoa do senhor presidente Dr. Gil Nadais, olhem 

para o norte do concelho com a mesma paixão que colocou na cidade de Águeda e no 

parque empresarial do Casarão e noutras iniciativas que tão longe têm levado o nome de 

Águeda. Bem sei que me dirá que lhe resta pouco tempo de mandato, mas mesmo assim, 

pode e deve concretizar a a construção do quartel da GNR, visitar as instalações do 

Valonguense e ajudar a resolver carências como a colocação de um novo tapete de relva, o 

atual é só borracha e cimento e as instalações dos atletas e a parte envolvente. Resolver o 

problema do elefante branco, o pavilhão e as piscinas. Ou avançam, ou repensa-se o 

espaço e as suas infraestruturas. A freguesia carece de passeios, reposição dos pavimentos 

e marcações, reforçando a segurança nas estradas, de uma zona verde de lazer e 

recreativa, recuperar as casas e muros... o exemplo em Arrancada em frente à capela, as 

casas e muros degradados, confinantes com as estradas e caminhos, ao ponto de por em 

perigo que passa. Veja-se o exemplo em Arrancada em frente à capela da Nossa Senhora 

da Conceição e o muro que vai para o sobreiro.” ---------------------------------------------------------- 

------Ter em atenção o uso de herbicidas na limpeza das valetas e ribanças. Os sucessivos 

rebentamentos de água nos vários locais da freguesia, a saída de esgoto a céu aberto no 

Bairro do Peroselo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E agora para terminar, uma palavra a todos os eleitos, filhos da freguesia que ocupam 

cargos autárquicos, que os honrem, o seu desempenho em honra da nossa gente 
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independentemente da cor partidária. Estejam de acordo com o essencial que é preciso 

fazer na freguesia. Mas para isso é preciso intervir, convencer os seus pares da justeza das 

nossas propostas. Entrar mudo e sair calado nas assembleias municipais quanto aos 

problemas da freguesia, não é bom nem é recomendável. Podem não falar tão bem como 

outro. As nossas palavras podem não ser melódicas, artísticas ou inflamadas, mas têm 

escritas no seu som aquilo em que acreditamos e com que sonhamos. E espero que o Sr. 

Presidente da Junta participe mais nas reuniões da assembleia municipal e não delegue 

tantas vezes, a junta de freguesia precisa do seu presidente, que esteja presente, seja 

timoneiro, que foi para isso que se candidatou e foi eleito. A sua presença e presença de um 

político presidente da junta é essencial para romper com tantos paninhos quentes que cada 

vez mais vão arrefecendo, acabando por nos congelar a todos. ---------------------------------------

------ Obrigado por me terem ouvido! Só mais 20 segundos e espero que deem sentido às 

minhas preocupações. Como todos sabem, nada me move contra ninguém, pelo contrário, o 

que me faz pensar e falar é eu gostar desta terra, deste concelho, e deste país. Que não é 

lixo como alguns algozes, agências de mau fazer nos tentam classificar. Gente que não é 

eleita, não dá a cara, não produz um prego, apenas acumulam capital para comprar os 

pregos com que fazem os caixões ou teimam em encerrar os nossos sonhos!” ------------------

------ Sandra Silva:  -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “O meu nome é Sandra Silva e sou professora no Instituto Duarte Lemos, e estou aqui 

hoje como professora e como mãe de 3 filhos, 1 deles aluno do Instituto Duarte Lemos. No 

dia 1 de Junho, eu e um grupo de pais tivemos uma reunião na camara com o Sr. 

Presidente e com a Sra. Vereadora e colocámos algumas questões que, até hoje, não foram 

respondidas. Portanto, penso que é o momento ideal para dar respostas às nossas 

preocupações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, na altura o Sr. Presidente manifestou apoio à nossa luta. O Instituto Duarte 

Lemos sofreu um corte nas turmas em início de ciclo e esse apoio, essa manifestação, foi 

feita em privado, junto do grupo de pais, mas nunca houve uma manifestação pública desse 

apoio e nós continuamos à espera dela. Depois, tentámos perceber qual seria o número de 

vagas nas escolas de Águeda para os nossos alunos, caso o desfecho fosse esse e 

contactamos algumas vezes a Sra. Vereadora, mas também não obtivemos nenhuma 

resposta relativamente ao número efetivo de vagas. Posto isto, eu gostava de colocar 

algumas questões. Portanto, tendo o Sr. Presidente diligenciado ações junto do Sr. Primeiro 

Ministro a Sra. Secretária de Estado, nós gostávamos de saber se já obteve alguma 
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resposta relativamente à situação do Instituto Duarte Lemos. ------------------------------------------

------ Agora, verificando o pior cenário, que será o fecho, a curtíssimo prazo da nossa escola, 

portanto, daqui a 1 ano, que respostas temos para os nossos filhos? Que garantias nos dão 

que os nossos alunos terão vagas no concelho de Águeda? Uma vez que há possibilidade, 

de acordo com um estudo do ministério de eles serem enviados para fora do concelho, que 

é absolutamente inaceitável para os pais! Como vai melhorar a qualidade do ensino em 

Águeda, aumentando o número de alunos por turma? ---------------------------------------------------

------ Para terminar, a nossa escola, Instituto Duarte Lemos, uma escola integrante da rede 

pública, tem apenas uma gestão privada, serviu durante 20 anos o concelho! E agora 

descarta-se assim? Sem respeito pelas famílias, sem consideração nenhuma pelas nossas 

crianças, em que é que nós somos diferentes de qualquer outra escola do concelho de 

Águeda? Em que é que os alunos, professores e funcionários, são diferentes? Nós fazemos 

um bom trabalho e sabemos disso e as provas estão aí com o resultado dos exames 

nacionais! E não é isso que se pretende? Que haja competitividade, que haja escola pública, 

escola privada, como lhe querem chamar, mas que isso faça aumentar a qualidade dos 

nossos alunos? ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E colocava uma última questão. No dia em que reuni com o Sr. Presidente e com a 

Sra. Vereadora, saí da reunião, coloquei as minhas galochas e fui para Macieira de Alcoba 

semear milho num protocolo que temos estabelecido com a camara municipal de Águeda. 

Hoje, tirei as galochas para vir para aqui, depois do primeiro sacho. Quero saber, porque já 

na altura o perguntei, se este protocolo será estabelecido por 3 anos, como é que o posso 

cumprir? É que eu normalmente, as coisas a que me proponho, gosto de cumprir.” ------------- 

------ Jorge Santos:  ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Venho aqui por 2 motivos. O primeiro entendo que para ter coisas boas temos que ter 

alguns sacrifícios, mas o povo de Assequins já anda com sacrifícios a mais e o sacrifício é 

da estrada que vai do Sincho às alminhas da Catraia. Primeiro, a estrada esteve em mau 

estado de alcatrão. Depois com tanto chatear, de tanto chatear Presidentes de Junta, 

Presidentes de Câmara, lá veio as valas, lá se tapou. A questão que se bota é que taparam-

se as balas os empreiteiros alvoraram, agora é terra por todo lado e canto e esquina, os 

calhaus batem nas portas, as pessoas andam a regar a estrada de manhã à noite com este 

calor e agora com a chuva empata um bocadinho, e aquilo continua assim. Eu queria pedir 

ao Sr. Presidente da Câmara, o que é que tem programado dentro de pouco tempo para 

aquela estrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ O segundo motivo que me traz aqui é que aqui há uns anos largos atrás, penso eu que 

a hidráulica andou a embelezar o rio de Águeda, mas os entendidos, os entendidos de 

entendidos não foram nenhuns, nenhuns absolutamente. Era para não lhe chamar outros 

nomes a essas pessoas. Então o que é que essas pessoas fizeram? Andaram a cortar as 

árvores de ponta a ponta? Deixaram uma ou duas!! Aqui e acolá só para embelezar o rio! E 

depois houve uns proprietários que acabaram com o resto. O que se passa agora é que aqui 

há uns anos atrás este executivo abriu uma estrada e ainda lhe pôs qualquer coisa lá para 

enfeitar, lá para andar a passear que alguns precisam de perder a barriga. E o que acontece 

agora é que as cheias entraram pelas terras dentro. Os proprietários dos milhos ficaram com 

as terras todas estragadas. Eu perguntava... o Sr. Presidente vai me dizer assim “Ai é nosso 

é da hidráulica”, mas este executivo tem que ajudar o povo de Assequins. Os campos estão 

todos estragados, há uma grande entrada de terra que veio parar à ponte de Águeda, por 

isso é que agora o Sr. Presidente teve que lá pôr as máquinas a tirar a terra. Saiu lá de cima 

e veio cá para baixo. Pedia ao Sr. Presidente que me elucidasse destes problemas.” ----------

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

------ “Boa noite a todos os valonguenses e a todos aqueles que assistem aqui a esta 

Assembleia, Sr. Membros da Assembleia Municipal, a quem nos assiste a esta Assembleia 

também, pela comunicação social. É um prazer estar aqui em Valongo e ter uma 

Assembleia também com tanta gente. Já há muito tempo que não tínhamos assim uma 

Assembleia tão frequentada por isso é bom que as pessoas participem. ---------------------------

------ E começava por responder já diretamente às questões que foram colocadas em 

primeiro lugar pelo senhor Lino Santos. ----------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara de Águeda cumpre as regras, cumpre regulamentos, não 

faz aquilo que quer, não diz “Eu mandou, eu estou, eu quero!”. Há regras para cumprir e 

aquilo que se passa na escola da Trofa é que está para se aplicado um regulamento que 

existe, que eu saiba, à uma boa dúzia de anos, que é seguido em todos o concelho. Pode 

haver algumas injustiças, pode haver um caso ou outro de uma criança que não esteja bem 

enquadrada, mas são as regras que temos e são aquelas que vamos cumprir. Este assunto 

já foi por demais escalpelizado, já tivemos por demais cartas a que demos as mesmas 

respostas e, portanto, nós vamos continuar a dizer a mesma coisa, as normas, as regras, 

são para ser cumpridas! Não é o Sr. Presidente quer, o Sr. Presidente manda, são as 

normas que nós seguimos para todos estes casos de encerramentos de escolas. --------------

------ Sr. António Ferreira agradeço-lhe a intervenção e posso-lhe dizer que se esta 
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Assembleia Municipal fosse uma semana depois já não iria, talvez, dizer algumas coisas 

que estão por fazer e que nós reconhecemos, por exemplo, alguns alcatroamentos estão 

para começar. Posso-lhe dizer, por exemplo, que não falou sobre a rua de Santo António e 

também vamos alargar essa rua e vamos também fazer o muro de suporte que está com 

alguns problemas. O quartel da GNR está na fase final de adjudicação, estamos para 

começar a obra, portanto, mais semana, menos semana começa a obra. O relvado do 

Valonguense foi feita uma candidatura, estamos a acompanhar esse processo para ver se 

recebemos algum dinheiro porque é sempre o mais fácil fazer se houver outras 

comparticipações do que se houver só o orçamento da Câmara, portanto, é também uma 

preocupação que estamos a responder. Mas temos outras, os passeios, por exemplo, já irão 

começar, pela informação que me deram já para a próxima semana e muitas reposições de 

pavimentos que também estão agendadas para brevemente. Obviamente que, e eu passava 

aqui também para falar já ao Sr. Jorge Santos sobre estradas, nós tivemos um problema até 

agora é que ainda ontem choveu e não se pode fazer repavimentações com chuva. Tem 

razão na Catraia, aquilo está péssimo, não passo lá, mas fui lá ver o serviço. Está mau, mas 

este ano tem chovido muito e depois também tivemos um ligeiro atraso porque foi preciso 

meter mais uns ramais de gás e só ontem ou anteontem é que conseguiram concluir esses 

ramais. Nós não queremos acabar um tapete e na semana seguinte irem lá cortar para 

meterem ramais de gás, mas contamos que segunda-feira, se o empreiteiro não nos falhar e 

se não chover, que agora parece que não vai chover, porque se chover não há 

alcatroamentos, não se deve colocar tapetes com chuva. -----------------------------------------------

------ Sobre o rio Águeda, esta cheia ultima foi muito violenta, muito violenta, não é só lá 

nesse caminho para abater a barriga como eu faço muitas vezes, mas que não é só isso. É 

um sítio também para apreciarmos o rio Águeda que foi destruído. Nós, infelizmente, temos 

muitos locais de proximidade ao rio que estão com grande rombos e que terão de ser 

reparados, não sabemos ainda muito bem como. ---------------------------------------------------------

------ Deixei propositadamente a questão da Sandra Silva para responder por fim, porque 

aborda aqui uma questão que é pendente e que, com a qual nós temos tido uma posição e 

que não sabemos porque é que ela não tem passado para a opinião publica. Talvez porque 

não seja uma posição extremista, se fosse uma posição extremista, ou tudo para um lado, 

ou tudo para o outro, teríamos os holofotes da comunicação social todos sobre nós. Mas 

não, aquilo que nós defendemos, e sempre defendemos e agora num enquadramento mais 

geral é que deve haver lugar para ensino privado e no ensino público, embora no caso 
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concreto do IDL, eu aquilo que entendo é que tem um contrato, é ensino público com gestão 

privada. Para mim o privado é aquele que os alunos pagam para andar lá enão têm com 

estes contratos de associação com o estado. Aquilo que no passado houve uma grande 

primazia para estes contratos de associação e foram criados, não em Águeda, porque em 

Águeda não aconteceu isso, mas a nível do país foram criados muitos cursos neste âmbito 

dos contratos de associação. Eu não concordei com isto porque se tínhamos uma escola 

com poucos alunos, uma escola pública com poucos alunos, não fazia sentido estarmos a 

criar ofertas, publicas também, mas de outra génese para concorrer e criar, portanto, 

situações de desigualdade. Como não concordo com aquilo que está a acontecer neste 

momento e, no caso concreto, agora concretamente em Águeda. Eu assisti à génese do 

Duarte Lemos e sei porque é que ele veio para Águeda. Ele veio para Águeda, porque havia 

necessidade duma escola naquele local. Foi determinado pelo Ministério que fosse feita 

uma escola naquele local para dar respostas às carências que o concelho tinha. E, portanto, 

aquilo que eu penso, é que o estado, não pode chamar o privado para dar uma resposta 

quando não tem capacidade de o fazer e, de um momento para o outro, mandar o privado 

embora de qualquer maneira. Eu não concordo com isto que está a acontecer. Sejamos 

claros. Eu acho que há lugar para os dois. Temos, e sempre considerámos, o Instituto 

Duarte Lemos como fazendo parte da rede de ensino em Águeda e sempre colaborámos e 

sempre tivemos protocolos e até as melhores relações, aliás como temos com todos os 

agrupamentos públicos, porque sempre os considerámos em pé de igualdade a dar 

respostas. E para responder à sua questão do contrato, eu gostaria que se pudesse cumprir. 

Sinceramente, gostaria que o pudesse cumprir e posso-lhe dizer que tenho feito muito para 

que seja possível. Se estivesse só na minha mão pode estar certa que o cumpriria, mas 

aquilo que... Porque eu entendo que formas... Eu não sou aquele que sou a favor da gestão 

pública nem da gestão privada. Eu acho que há boa gestão pública e boa gestão privada. E 

nós temos de adotar e ser concorrencial e ver o que é que um e outro têm de bom para 

todos melhorarmos, porque aquilo que está aqui assim em causa é aquilo que se pode fazer 

aos alunos, e é isso que nós temos que nos preocupar. E eu não tenho dogmas, eu defendo 

o ensino público, não tenho dúvidas sobre isso, não há dúvidas, mas não defendo a 

exclusividade do ensino totalmente público. Acho que deve haver a participação de outros 

agentes no ensino com estes contratos. Também, e para terminar, sou absolutamente 

contra estes cortes abruptos como está a ser proposto para o Instituto Duarte Lemos porque 

não lhe permite sequer pensar numa possível alternativa e deixa-os praticamente a fechar e 
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isto eu acho que o estado não deve fazer. Esta é a minha posição enquanto Presidente da 

Câmara sobre aquilo que se passa na educação em geral e com o Instituto Duarte Lemos 

em particular. É uma posição que é contra aquilo, não é contra aquilo que diz o governo, 

porque na origem nós estamos de acordo, mas não estamos de acordo é que seja feito 

desta forma e que seja tirado de repente um agente do mercado que foi chamado pelo 

estado para poder exercer a sua ação.” ----------------------------------------------------------------------

------ Eugénia Neves:  ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ “O meu nome é Eugénia Neves, sou professora do 3º ciclo na escola EB Fernando 

Caldeira, que pertence ao agrupamento de escolas de Águeda. --------------------------------------

------ Ora bom, partindo do princípio que quando fazemos mudanças é no sentido de 

melhorar, gostaria de colocar algumas questões relativamente à proposta do Sr. Presidente 

da Câmara de encerrar o 3º ciclo no agrupamento de escolas de Águeda. ------------------------

------ Em primeiro lugar, quais os motivos que levaram à tomada de decisão? --------------------

------ Segundo, quais as vantagens e quem vai beneficiar com tal decisão? -----------------------

------ Terceiro, por que razão se investiu na construção de uma escola de raiz devidamente 

equipada, com salas e equipamento específico, nomeadamente o laboratório de física, o 

laboratório de química, salas de educação visual, para receber turma do 3º ciclo, para agora 

ficarem sem uso? ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quarto, o que se diz aos encarregados de educação que querem manter os seus 

educandos neste agrupamento? -------------------------------------------------------------------------------

------ Quinto, já foi encontrada uma solução para o quadro de professores do 3º ciclo e da 

educação especial, Sr. Presidente da Câmara afirmou em reunião do conselho geral que só 

tiraria do 3º ciclo do agrupamento, se encontrasse da dita solução. ----------------------------------

------ Sexto, com retirada dos alunos deste agrupamento, o insucesso e a indisciplina vão 

desaparecer? A taxa de abandono escolar e os níveis de assiduidade dos alunos de etnia 

cigana vão baixar? Os problemas comportamentais vão desaparecer? E os alunos que têm 

sucesso, que lhes é dada uma resposta educativa adequada, vão continuar a ter sucesso? -

------ Gostaria de terminar, afirmando que o agrupamento sempre recebeu todo o tipo de 

alunos, independentemente da cor da pele, de ser ou não portador de deficiência, da sua 

condição social, da religião, a nacionalidade. Adaptámo-nos e especializamo-nos para dar a 

resposta educativa que cada um precisa, fazendo intervenção precoce e articulação entre 

ciclos de aprendizagem. Gostaria apenas de dizer que pedia ao Sr. Presidente para pensar 

nesta decisão, portanto para pensar com carinho na nossa escola e na situação em que nos 
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encontramos!” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- António Bastos:  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Hoje sinto-me em casa, que eu por acaso sou natural de Arrancada do Vouga, embora 

esteja longe daqui já há muitos anos. Eu sou um pai de, tenho 3 filhos que estudaram no 

Duarte Lemos, ainda dois estudam lá ainda e nesta guerra toda que está criada, eu só 

queria separar aqui duas coisas, eu peço desculpa se disser algum impropério porque sou 

pouco polido em algumas situações. Esqueçam as guerras de professores, esqueçam a 

guerra de escola pública, escola privada. O que se trata aqui é de eu como pai dos meus 

filhos, querer o melhor para os meus filhos. E se tenho tido boas experiencias com os meus 

filhos que já lá estão, e que já lá passaram e que já saíram um, quero continuar a ter. 

Porque bons professores e maus professores, bons profissionais e maus profissionais há 

em todo o lado. Em todos os trabalhos, em todos os sítios. Não tenho aqui nenhuma... não 

há aqui questões politicas, pelo menos para mim não há que eu não tenho jeito para essas 

coisas, sou mais um bocado terra a terra. Agora há aqui uma questão que é esta: quem é 

que me garante a mim, as pessoas se calhar falam muito mas não pensaram em duas ou 

três situações, é que não é só o IDL, o Duarte Lemos, é que esquecem-se que há mais 100 

alunos nas duas escolas de Anadia e há mais 50 em Albergaria, que têm de vir para aqui. 

Será que as escolas em Águeda têm vagas para os alunos todos? É que ainda ninguém 

respondeu quantas vagas é que há em Águeda. E eu não estou a pôr em causa, sequer a 

questão do ensino nas escolas públicas, chamem-lhe o que quiserem, Marques Castilho, 

Fernando Caldeira, Adolfo Portela, a escola aqui de Valongo... não é isso que está em 

causa! Volto a referir, bons profissionais há em todo o lado, maus profissionais há em todo o 

lado. O que eu estou a por em causa é se há vagas, ou se vamos criar turmas de 30 alunos 

como era no tempo que eu estudava na escola secundária, ou na escola Comercial e 

Industrial de Águeda que é agora a Marques Castilho, em que punham uma travessa no 

meio para 4 pessoas. E quem tinha unhas comia, quem não tinha unhas ficava em casa, ou 

passava fome. É que ainda ninguém respondeu quantas vagas há. E depois há outra 

questão... Eu digo-vos mais, eu se fosse o dono do Duarte Lemos fechava a escola agora e 

eu queria ver onde é que metiam os 600 alunos. Porque o Duarte Lemos para o ano fecha, 

esqueçam! O Duarte Lemos para o ano fecha, porque não consegue subsistir para o ano 

com 4 turmas do 9º ano, fecha! A escola fecha, ponto final parágrafo. Portanto, se tem que 

fechar para o ano, e tem morrer lentamente, epá, desculpem lá, se eu fosse o dono daquilo 

fechava já. E eu queria ver onde é que iam os 600 alunos do Duarte Lemos, volto a referir, 
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mais os que vêm de Anadia, e mais os que vêm de Albergaria. Eu não sei se há vagas nas 

escolas, porque até hoje ainda ninguém informou o Duarte Lemos e atenção que eu não 

pertenço à direção do Duarte Lemos, mas sou um pai mas informo-me das coisas. Ainda 

ninguém informou quantas vagas há das escolas públicas todas em Águeda, quantas 

turmas vai haver e onde é que vamos matricular os nossos filhos. É que noutros anos por 

esta altura, já estávamos a tratar da matrícula. Já saiamos onde é que havia vagas, já 

sabíamos que livros é que íamos... que estavam escolhidos e neste momento não sabemos, 

porque o governo ainda não informou ninguém. A Câmara se calhar também não sabe, 

também não informa, ok, não estou a por isto... Agora o problema é que nesta altura não 

temos noção nenhuma onde é que vamos meter os miúdos e depois vocês, vocês se calhar 

alguns não fazem ideia, há muita gente que se calhar está mais preocupada em discutir a 

questão politica, para aqui para lá, estou-me borrifando para isso. Vocês não fazem ideia o 

trauma que é num miúdo, no sexto ano, não saber para onde é que vai. E perguntar ao pai 

como é que vai ser a vida dele dali para a frente, que vai perder os amigos, que vai ao sei 

quê... Então mas o ensino mudou para haver uma sequência e os miúdos vieram desde a 

primária pelo 1º ciclo, 2º ciclo e por aí fora para vir a seguir a mesma sequência, os mesmo 

colegas, a mesma escola, os mesmos professores, que era melhor para eles então e agora 

muda-se tudo? Estava tudo errado até agora? Se calhar não estava... ou os inteligentes 

nasceram todos agora? Ouça, eu não estou em causa contra o governo, não tenho nada a 

ver com isso. Eu também não compreendo como é que dizem que uma turma numa escola 

com associação... Portanto, como contrato público custa 80 mil e 500 euros e no orçamento 

de estado está inserido que o estado gasta 66 mil euros, desculpem lá, onde é mais caro 

afinal? Ou será que eu estou errado? Eu pelo menos li o Diário da Republica e estava lá, 

perto no branco, que uma escola do ensino público custava, uma turma do 1º ciclo, peço 

desculpa, custava 66 mil euros. Está no orçamento de estado, se eu estou errado que me 

desculpem. Agora, só se esses 66 mil cobrem mais alguma coisa, não sei. Agora o que 

está, ainda hoje saiu nos jornais, nas notícias, que uma turma do 1º ciclo de uma escola 

com contrato de associação custava 80 mil e 500 euros, está no jornal de hoje. Se no 

orçamento de estado estava que custava 66 mil não sei qual é a mais cara afinal. Ou será 

que sou eu que estou a ver mal as contas? Era a pergunta que eu também queria deixar ao 

Sr. Presidente que ele há bocado não respondeu à Professora Sandra que era a questão 

das vagas que nós não sabemos. ------------------------------------------------------------------------------

------ Gostava de saber, sinceramente gostava, porque sabem eu já passei pelo estigma de 
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que os miúdos quando saiam do Duarte Lemos, era só favor, não sei que, não sei que, 

abençoados exames do 9º ano! Deu para perceber que afinal no Duarte Lemos ensina-se 

em condições, porque existiram boas notas. Em termos de ranking no concelho de Águeda, 

epá não sei se está alguma escola acima do Duarte Lemos não faço ideia, que eu não andei 

a ver isso ao pormenor, tenho mais que fazer, desculpem lá. Mas sei que os miúdos do 

Duarte Lemos, os que fazem o exame do 9º ano, epá, miúdos que tiram 5 a português, a 

matemática, não podem ser burros! Nem podem ser os professores que são maus! Volto a 

referir, há bons professores em todo o lado, como há alunos que tiram 5 a português e a 

matemática no 9º ano, na Marques Castilho, na Adolfo Portela e por aí fora. Não é por aí! É 

a questão, se temos um ensino bom, se temos miúdos aprendem bem, se temos pessoas 

tão dedicadas, epá deixem continuar! Não tirem o que é bom às pessoas! Sabem a 

diferença, muito bem, e está aqui uma pessoa eu sabe o que é que eu vou falar, peço 

desculpa, porque já foi professora no Duarte Lemos e agora está numa publica. É que, no 

Duarte Lemos, as pessoas que lá trabalham, os professores, os funcionários e mesmo os 

alunos dizem que a escola é a escola deles. É a nossa escola! Hoje em dia, a minha filha 

hoje fez exame do 9º ano, teve os professores do Duarte Lemos de português e matemática, 

disponibilizaram-se 2 semanas, 2 semanas para estar lá a incentivar os miúdos, ajudá-los a 

estudar, a praticar, para tirarem boas notas. Mas isso, faz parte, se calhar, da mentalidade e 

daquilo que as pessoas querem, que é ajudar os alunos a ter boas notas.” ------------------------

------- “Não sei se nas escolas públicas, ditas públicas, se tiveram lá os professores estas 

duas semanas a ajudar os alunos a ter melhores notas, não faço ideia e se estiveram os 

meus parabéns também. Agora uma coisa eu sei, e por exemplo, eu dou-vos um exemplo 

muito simples para acabar. No Duarte Lemos os professores recebem os pais às 17h30 da 

tarde, às 18h e às, 19h. Eu quando tinha o meu filho na Adolfo Portela, não sei se agora é 

assim, cuidado, posso estar a cometar uma incoerência, tinha que lá ir à 13h da tarde! Tinha 

de trabalhar para lá ir. Então mas esperem lá, o professor não pode ficar um bocadinho 

mais? Porque, não pode fazer mais meia hora? Ok, cada um tem aquilo que merece, tem 

toda a razão. Nós que não somos empregados, eu não sou, tenho que faltar ao trabalho 

para atender a professora para saber o que se passa com o meu filho. -----------------------------

------ Na carta educativa que saiu lá do plano que alguém lá em Lisboa, se metade de uma 

secretária e a ver a tática do GPS, pôs que São João de Loure ficava a 9 km de Águeda. É 

mentira caraças! 9km pelo meio do campo, mas aquilo tem água! Então de inverno não são 

9, são 13, que eu fui lá de carro. São 13 km não são 9. De Verão, porque se for de Inverno é 
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mais, tem que dar mais a volta ainda. Portanto, essas pessoas que estavam lá em Lisboa, 

porque eu nunca vi nenhuma comissão de estudo aqui, nem conheço nenhuma, e fizeram 

estes quilómetros todos estavam sentados no seu gabinetezinho e não utilizaram a tática do 

TCC que é tirar o cú da cadeira e ir ao sítio ver os problemas. Se utilizassem essa tática, 

sabiam onde é que ficavam as coisas, como não utilizaram, puseram lá um risco, de regra e 

esquadro, deu o que deu. Deu a cagada que está aqui feita e boa noite a todos!” ---------------

------ Pedro Pinto:  --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ora bem, eu vou falar da água e da pavimentação e vou falar da água em primeiro 

lugar, porquê? Eu há pouco tempo, que já quase faz um ano, tive uma rutura em minha casa 

que rebentou dois acessórios de canalização e na altura eu perguntei ao canalizador o que 

se teria passado e ele disse-me, textualmente que o problema é excesso de pressão da 

água. Então, fiz uma exposição, para a AdRA através da DECO e também através da 

ERSAR, Entidade Reguladora das Águas Residuais, que fizeram chegar à AdRA a minha 

reclamação, porque me chegou uma fatura de 571 euros para pagar. Na altura foi deduzido 

o saneamento porque entendem eles que a água entrou e foi concebida lá, mas não saiu 

uma vez que não entrou no saneamento que foi para o terreno, foi para o subsolo. Bem, a 

resposta da AdRA, porque eu na exposição que fiz sobre a rutura dos canos, quando 

mencionei que havia excesso de pressão, mencionei que havia problemas inclusivamente 

na conduta da via pública. E tanto é, que estradas, quando se fala aqui de pavimentação 

porque é um problema que nós todos sentimos porque passamos lá de carro e vemos os 

altos e baixo constantes aí nas ruas e a pavimentação na freguesia de Valongo do Vouga 

não é muito antiga. Não tem muitos anos. Não se justifica que as estradas e as ruas estejam 

no estado em que estão. Aquilo que eu estou aqui a dizer devia ter sido dito pelo Presidente, 

mas está sempre ausente. As estradas da freguesia de Valongo do Vouga que toda a gente 

vê o estado em que elas se encontram. Pois os Srs. da AdRA, a resposta que deram, quer à 

ERSAR, quer à DECO para me fazerem chegar foi esta: “Informa-se que os trabalhos na 

rede publica a que o reclamante se refere não correspondem a reparação de ruturas, mas 

sim a colocação e/ou substituição de válvulas de seccionamento.” Eu sou mentiroso, eu que 

fiz a reclamação, aquilo que eles dizem aqui, aquilo que eu disse não é verdade. É mentira 

aquilo que eu disse. Ora bem, só em Abril e em Maio que eu verificasse, foram 5 lugares 

onde houve rutura dessa conduta de água. Foi no Carvalhal da Portela, foi aqui logo a 

seguir ao cruzamento que dá para Carvalhosa, foi mais à frente, a seguir à rotunda, antes 

da Auto Branco, foi na Veiga e foi aqui em frente à casa do povo. 5 ruturas em dois meses. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 17 e 20/junho/2016  

 

Estes Srs. dizem que não, vão lá mudar a válvula de seccionamento. Eu é que sou 

mentiroso, não são eles. E sou mentiroso, porquê? E eles não são mentirosos, porquê? 

Porque, infelizmente, neste país a justiça funciona do lado... é uma justiça classista! Porque 

eu reclamei através da ERSAR, mas a ERSAR, eles disseram-lhe que faziam as medições 

permanentes, que andavam constantemente a fazer as medições, ou seja, eles são juízes 

em causa própria. Os Srs. da AdRA são juízes em causa própria. A ERSAR que deveria ser 

uma entidade que deveria preocupar-se com os cidadãos, mas não estão lá para isso. O 

que estão lá é para ganhar à custa do orçamento geral do estado. E, portanto, nós andamos 

a pagar e vamos pagar a repavimentação que não vai durar muito tempo porque como eu 

disse aqui, em 2 meses houve 5 ruturas no pavimento. Porque isto, eu entendo, que esses 

Srs. não deveriam ser autorizados a mexer na via publica sem darem conhecimento à 

autarquia. Porque eles vêm, só têm conhecimento que é rutura, vêm, abrem o buraco, 

tapam e vão-se embora. E, portanto, a autarquia, depois é que tem que fazer a 

repavimentação. E de onde vem o dinheiro? A gestão da água é privada, o lucro é dos 

privados, mas depois quem tem que pagar a reparação das coisas é o público. Quem tem 

que pagar tudo, somos nós! O povo todo que tem que pagar. Por isso, eu acho que o Sr. 

Presidente da Câmara deveria ter em atenção que esses Srs. a quem entregaram a gestão 

da água, deviam ser mais controlados. E isto tudo que se passa aqui é a consequência, 

exatamente, dessa gestão privada. Porque nunca deveria, a água é um bem público e 

escasso e que deveria ser sempre da direção do sector público. Nunca devia ser privatizado 

nem a gestão, nem a água. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Penso que havia pessoas que pensavam que eu que vinha também falar da escola, 

não. As minhas filhas andam na escola publica e eu aconselho porque estão muito bem. 

Estão na escola púbica de Valongo do Vouga e elas estão muito bem. Eu perguntei-lhe se 

elas queriam ir para o Duarte Lemos, que foi-me sugerido em Janeiro por causa da música e 

como os cortes, como houve cortes para o ensino artístico já no anterior governo 

propuseram-me para eu as transferir para o Duarte Lemos porque iriam fazer parceira com 

eles, portanto, para poderem continuar com o conservatório. Tanto que eu perguntei às 

minhas filhas se elas queriam ir e elas disseram que não, que estavam muito bem na escola 

pública e, portanto, não mudavam para outra escola. E a verdade é que eu estou também 

muito satisfeito com os resultados que elas apresentam em termos de notas. Têm bom 

aproveitamento, têm tido bom aproveitamento e eu acho que a escola pública aconselha-se 

e a escola pública é de todos. Amanhã lá estou em Lisboa em defesa da escola pública que 
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é de todas as cores.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Começava pelas questões que foram colocadas pela Professora Eugénia Neves. A 

questão do 3º ciclo na escola Fernando Caldeira é uma questão muito antiga. Há mais de 10 

anos que eu pedi oficialmente ao Ministério da Educação que retirasse o 3º ciclo daquela 

escola. E o Ministério da Educação, sempre veio recusando ao longo dos anos. E por isso, 

os motivos que eu pedia isto, pedia esta mudança, portanto, o encerramento do 3º ciclo 

naquela escola, em primeiro lugar, tem a ver com o sucesso ou insucesso dos alunos. A 

escola, no 3º ciclo, a escola Fernando Caldeira tem, ao longo dos anos, tido taxas elevadas 

de insucesso com os alunos. Isto não está aqui em causa o trabalho dos profissionais que lá 

estão. Tivemos oportunidade de falar nisso e eu acho que eles fazem um bom trabalho, só 

que estão muito concentrados lá muitos alunos com necessidades educativas especiais. O 

que é que isto provoca nos outros alunos? É que não querem ficar lá. São poucos aqueles 

que de livre e espontânea vontade se querem manter. E nós ficamos com uma escola que é 

identificada com um mau aproveitamento escolar do 3º ciclo. Ora, vão-me desculpar, eu não 

quero isto para o concelho de Águeda. Não quero uma escola que seja identificada “Ali é 

onde estão os coitadinhos” ou aqueles que têm insucesso. Por isso, nós proponhamos, já há 

muito anos sair de lá o 3º ciclo. Não tenho nada contra os profissionais. É este fenómeno 

que acontecia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ As vantagens, nós temos de ter, eu quero e por isso é que nós temos feito todo um 

esforço na área da educação para termos a melhor escola possível em Águeda. Por isso, 

nós não queremos uma escola que seja conotada negativamente. Queremos que todas as 

escolas possam ser escolas de excelência e ter reconhecimento público nesse sentido. ------

------ O investimento que foi feito na escola e tem razão, mas isso é uma responsabilidade 

do Ministério que quis lá manter o 3º ciclo e fez esse investimento, mas nós aí não podemos 

ser chamados... se por nossa vontade não teria lá estado. Quanto aos professores do 3º 

ciclo, nós tivemos uma reunião o ano passado, com certeza está bem lembrada em que eu 

disse que não tomaríamos qualquer medida sobre a extinção do 3º ciclo que não estivesse 

acautelada a situação dos professores. O ano passado, se fosse encerrado o ano passado o 

3º ciclo, os professores que pudessem entrar em horário zero, no ano seguinte estariam 

com redução de vencimento. E, portanto, não havia concurso onde pudessem ir, e por isso, 

disse efetivamente o ano passado que garantia, não tomaria essas medidas porque não ia 

deixar os professores no ano seguinte um ano que podiam ser afastados que não tinham 
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possibilidades de concorrer. Ora, não é isso que acontece este ano. Encerrando este ano, 

têm possibilidades de concorrer no próximo ano, mesmo que este ano fiquem com horário 

zero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a situação do ensino especial, já tivemos reunião, inclusivamente com os pais 

das crianças e com os professores do ensino especial, em que lhes dissemos que não 

iremos tomar qualquer medida sem falar com eles e dissemos-lhes mais. Questionámos 

diretamente. Nós fizemos muitas alterações na educação e perguntamos se todas aquelas 

alterações que fizemos foram no sentido negativo ou positivo. E a resposta que nos deram 

foi que foi no sentido positivo. E, portanto, aquilo que vamos fazer se se vier a concretizar 

nós vamos falar com os pais e procurar as melhores soluções para todas as crianças que 

estão com necessidades educativas especiais. Obviamente que, isto não vai fazer 

desaparecer o insucesso, mas aquilo que nós queremos é ter uma escola de sucesso. Ainda 

hoje participámos numa conferência que foi feita na Marques Castilho em que o palestrante 

dizia que queria uma escola de insucesso zero e eu disse-lhe que prefiro sucesso 100%, 

porque quero uma escola positiva. E é isto que nós devemos trabalhar. Não estamos aqui 

assim contra nenhuns profissionais, achamos até que têm um trabalho, muito meritório e 

muito dedicado aqueles alunos e aqueles grupos de alunos. Só que, nós temos uma 

conotação negativa, a escola tem uma conotação negativa, que nós queremos que seja, 

diluída e desapareça, portanto, do nosso conjunto educativo. Basicamente são estas as 

razões. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O António Bastos, quer o melhor para os filhos e eu acho que todos os que aqui estão 

querem o melhor para os filhos. E por isso, eu não me vou alongar em mais considerações e 

penso que já disse aquilo que entendo sobre a gestão. Quanto ao número de vagas que há 

em Águeda, e estamos a falar das vagas, não posso falar daqueles que potencialmente 

venham de Anadia ou de Albergaria porque esses não consigo contabilizar. Quanto ao 

número de vagas, aquilo que eu tenho a dizer é que, infelizmente, temos. E digo mesmo, 

infelizmente. Nós mandámos fazer as contas, andámos a fazer esse levantamento e 

infelizmente temos. É ali no limite, mas temos. Temos vagas para todos os alunos no ensino 

do costume, nas escolas do ensino publico. Estou a dizer isto, infelizmente temos. Eu 

estaria muito mais à vontade e teria muito mais força para defender uma posição se não 

houvesse essas vagas. Aquilo que nós apelámos, foi para que face aos investimentos que 

estão a ser feitos em Águeda aquilo que se espera de postos de trabalho e etc. que não 

vamos ter possibilidades de dar no futuro, o mesmo nível de educação que estamos aqui 
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assim a dar. E dissemos isto à Sra. Secretária de Estado com conhecimento também ao Sr. 

Primeiro Ministro. Aquilo que eu disse à pouco é verdade, mas só que nós fomos fazer as 

contas, fomos alertados por isso, disseram-nos que não haveria capacidade, fomos fazer as 

contas e infelizmente, há capacidade para isso. -----------------------------------------------------------

------ Sobre o Pedro Pinto, eu gostaria que desse conhecimento, à Câmara da resposta da 

AdRA e dos locais onde disseram que foram só mudanças de válvulas. Porquê? Esses 

trabalhos, têm que ser previamente pedidos à Câmara. Uma rutura, obviamente que não é 

pedida à Câmara, certo? Uma rutura é preciso atacar na altura, eles fazem, tapam e depois 

comunicam-nos. Ora, uma mudança de válvula é um trabalho planeado. Então, eu tenho 

uma guerrinha com eles porque eu acho que eles fazem muitas intervenções que não nos 

dão conhecimento e estragam-nos muita coisa porque os pavimentos, temos aqui assim, 

temos problemas no pavimento. Nós tentamos nas estradas que fazemos agora, chamá-los 

e dizer, muitas vezes fazemos nós o projeto e dizemos “Está aqui o projeto”, porque tem que 

se meter uma rede nova. Porque se nós fizermos um alcatrão, com a rede velha lá, é aquilo 

que o Sr. diz, passado um ano ou dois começa a estar tudo estoirado, tudo cheio de buracos 

e não temos alcatrão que resista. E, por isso, nós achamos que eles têm intervenções que 

não são adequadas e que temos ali muitas delas que eles dizem que são reparações, são 

buracos por fugas de água e não são, são realidades planeadas que não nos dão 

conhecimento e que nós não nos podemos manifestar. E, portanto, se o Sr. tem isso, vamos 

confrontar se nos foi pedido essa situação porque também queremos que as coisas sejam 

como devem ser!” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Carlos Alberto Pereira -  Secretário da Junta de Valongo do Vouga:  ---------------------

------ “É verdade que hoje comemoramos, ou melhor este ano comemoramos o 14º ano com 

uma Assembleia Municipal na Freguesia de Valongo do Vouga. Quero aqui agradecer ao Sr. 

Presidente da Assembleia por tornar esta iniciativa, retomá-la. É obvio que é muito bom, 

para a população onde elas são feitas e no que eu estou a ver aqui, fico contente com toda 

esta gente aqui e é uma oportunidade também que alguém tem para vir aqui com todo o seu 

direito, fazer o seu manifesto, a sua critica positiva ou negativa, e nós, temos assembleias 

publicas da Junta. Todos os meses abrimos a porta, fechamos a porta e não vem ninguém. 

Temos as Assembleias da Freguesia, fazemo-las só com os membros das Assembleias, 

público zero. É sinal que não há queixas a apresentar, guarda-se estes dias e muito bom, 

mas é o que temos. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Quero simplesmente agradecer como agradeci, tenho aqui só duas perguntas a fazer 

ao Sr. Presidente da Câmara. Já me adiantou ali um pouco sobre as obras estão agendadas 

para começar a Junta de Freguesia tem conhecimento delas. Só queria aí uma pergunta, há 

uma estrada que vem, que vai levar tapete, vem de Lanheses a aldeia que é tapete e 

passeio e há ali uma falha grande que é da rotunda da cruzinha a Valongo que não tem 

saneamento. A Junta de Freguesia em 2014 escreveu uma carta à AdRA no princípio do 

ano e tivemos a resposta que até ao fim de dezembro desse ano ela estava concluída. 

Nunca foi feita. Chamava atenção para isto porque é grave se se vai meter, se vai colocar o 

tapete e os passeios e fica aquele ramal que tem à volta de 400 metros. Tem muitas casas e 

é o único sítio, dentro da Freguesia que está sem o saneamento. E como foi aqui falado, 

para não vir depois do tapete, virem esburacar que eu adianto aqui um bocadinho Sr. 

Presidente, o Sr. que falou da água isto é, se calhar, não foram 5, foram algumas 10, porque 

isto é permanentemente, os buracos aí a serem abertos e depois mal tapados. ------------------

------ A outra pergunta que queria fazer, eu posso... tinha agendado para a fazer, embora já 

tivesse sido informado da Câmara, que era os prumos, para as placas de toponímias que 

temos as placas e os prumos, estamos quase há 2 anos à espera dele, mas hoje informado 

pela Câmara que já foram encomendados, portanto, já tenho essa informação, de qualquer 

das maneiras se tiver mais alguma coisa a dizer sobre isto... e desejo a todos um muito 

obrigado por terem vindo e que tudo corra bem.” ----------------------------------------------------------

------ Francisco Simões - CDU:  --------------------------------------------------------------------------------

------ “Nesta intervenção tinha aqui um primeiro ponto, fazendo alguma caracterização sobre 

a Freguesia de Valongo do Vouga. O meu camarada António Ferreira fê-la e eu vou 

prescindir porque o tempo é pouco. E vou passar aos pontos seguintes, de qualquer forma, 

antes disso, gostaria de dizer, a forma simpática como fomos recebidos e tanto, por o 

executivo da freguesia como pelo público presente nesta Assembleia que é eu me recorde e 

já fui eleito em várias Assembleias Municipais, nunca participei em nenhuma com tanta 

gente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Passada esta saudação, que reduzi por economia de tempo, vou fazer uma 

declaração de princípio, é que quando o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, na minha opinião tem muito de positivo na sua gestão, tenho defendido 

isso. Relativamente à educação estamos completamente incompatibilizados. Quando ele 

fica triste e lamenta, eu rejubilo. E vice-versa. Portanto, eu tenho aqui uma intervenção e 

vou esquecer tudo aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse, vou repetir algumas 
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questões, dando a volta ao contrário, obviamente, mas não vou comentar a intervenção do 

Sr. Presidente da Câmara, porque somos incompatíveis neste aspeto, noutros também. 

Então eu vou ler uma intervenção que tinha preparada, que é a seguinte: “Como membro da 

comissão da educação da Assembleia Municipal, fui informado que a discussão em 

Assembleia Municipal, pedida pelo PSD sobre as implicações que teriam no concelho e no 

Instituto Duarte Lemos, as medidas decididas pelo governo sobre a reanálise e seção de 

alguns contratos de associação com o Ministério da Educação, seria agendada para esta 

Assembleia Municipal. Como a ordem de trabalhos não aborda esta questão, gostaria de ser 

esclarecido pelo Presidente da Assembleia Municipal, por que motivos tal agendamento foi 

cancelado. Primeira questão. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Segunda questão. Ainda falando sobre educação, gostaria de ter do executivo, 

informação sobre a intenção de encerrar o 3º ciclo do ensino básico da escola EB23 

Fernando Caldeira. No ano letivo transato, o Sr. Presidente da Câmara Municipal manifestou 

a intenção de encerrar o 3º ciclo do ensino básico da escola EB23 Fernando Caldeira. 

Perante a oposição dos professores e considerando a impossibilidade de concorrerem à 

mobilidade interna, concurso de professores que mudam de escola, sem deixarem de 

pertencer ao quadro de origem, por já ter decorrido entre 28 de Junho e 3 de Agosto a 

administração educativa através da DGEST não validou a possibilidade após contacto com 

os docentes. No presente ano letivo essa intenção repetiu-se, mas mais cedo. Perante isso 

os professores deslocaram-se a Coimbra à DGEST, acompanhados pelo sindicato dos 

professores da região centro manifestando oposição a tal iniciativa. Entretanto, segundo 

informações por confirmar, o diretor da escola e a sua equipa têm manifestado a sua 

oposição a tal iniciativa. E, segundo creio, estão a pensar apresentar a sua demissão. --------

------ Terceiro ponto. Ainda não há informação oficial sobre a decisão, mas a Secretária de 

estado informou os dirigentes sindicais que o Presidente da Câmara Municipal alegou que a 

escola se está a transformar no gueto e que apresenta grande insucesso escolar, pelo que 

estarão para ficar sem o 7º ano no imediato. Ora sucede que, a escola tem uma unidade de 

multideficiência de referência deixando alunos com necessidades educativas especiais do 3º 

ciclo sem turma e sem ação, se a ação da Câmara avançar. A escola tem um diverso de 

alunos com diferentes proveniências e etnias, bem como com carências económicas 

criando-lhes um acolhimento familiar que impede o abandono. Perante tudo isto, quando a 

escola pública é ameaçada com pertenças municipalizações e quando as escolas privadas 

sem qualquer razão se agarram aos estroços da teia de interesses que foi sendo ao longo 
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dos anos tecida, pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se dialogou com a direção da 

Fernando Caldeira ou com o sindicato de professores da região centro sobre este 

encerramento. Para dissipar dúvidas sobre a posição passiva do PCP, são estes temas que 

gostaria de ver lamentar profundamente e sem qualquer tipo de hipocrisia que aos 28 mil 

professores da escola pública que nos últimos 4 anos foram parar ao desemprego, se 

juntem agora mais 2 mil e não sei quantos das escolas privadas. Reafirmar que os contratos 

de associação devem servir para quem quer escola, mas não tem escola pública. Não são 

pelos que a têm e não a querem. Isto é muito importante, os contratos de associação... eu 

volto a repetir, isto sintetiza tudo e é a génese dos contratos, quando eles foram escritos por 

juristas há não sei quantos anos a génese era esta e eu volto a repetir, os contratos de 

associação devem servir para quem quer escolas, mas não tem escola publica. Não são 

para os que a têm e não a querem. Não tenho nada contra a escola privada, absolutamente 

nada, lamento a situação que se cria aos professores e até aos investidores e diretores das 

escolas pelos investimentos que fizeram. Mas eu tenho uma empresa, eu corro riscos que 

estão no mercado. Eles sabiam quais eram as regras do jogo, foram andando, andando, 

tiveram alguém que foi alimentando, que os foi alimentando e eles foram aproveitando e 

caímos numa situação, é sempre assim. Toda a gente, todas as empresas quando atingem 

a rutura há sempre justificações. -------------------------------------------------------------------------------

------ Garantir às famílias, aos alunos e aos professores, no caso da Fernando Caldeira pode 

sempre contar com o PCP e com a CDU na defesa da escola publica pois só ela garante a 

educação necessária à constituição de uma sociedade verdadeiramente democrática. --------

------ Lamentar profundamente um folheto publicado na festa de S. Sebastião de teor nazi 

fascista e eu tenho pena, não sou crente, mas o S. Sebastião merece que o estimem com 

consideração, que é a festa da nossa terra. E há alguém que escreve, que tenho impressão 

que é a generalidade das pessoas, isto não tem a ver com politica nem de esquerda nem de 

direita, aquilo realmente um documento perfeitamente deplorável e eu não queria, em que 

ataca politicamente, provavelmente até a Câmara, que ataca politicamente políticos sem 

qualquer sentido.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Silva - Presidente da Junta de União de Freg uesias Trofa, Segadães e 

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

------ “Queria apenas colocar duas perguntas ao Sr. Presidente da Câmara. Fiz uma 

requisição à Câmara Municipal de umas máquinas em Março. Ainda estou à espera dessas 

máquinas, eu gostava que tempo é que é preciso, se não tenho que pedir com anos de 
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antecedência. E também pedi à Engenheira Glória umas plantas que nós precisamos para a 

freguesia e mandou-me mandar um mail para o Sr. Vereador Jorge de Almeida eu mandei, 

portanto, já vai 15 dias. Há 15 dias que mandei, não deram resposta nenhuma. Se para 

pedir umas plantas é preciso tanto tempo eu também... é preciso 1 ano para fazer a 

requisição, com 1 ano de antecedência! Era só isso!” ----------------------------------------------------

------ Paulo Seara – Águeda e Borralha:  -------------------------------------------------------------------

------ “Eu nem era para vir cá, mas depois repto das flores eu vinha aqui dizer ao meu colega 

da Trofa, Segadães e Lamas que eu sou um mãos largas e pode ir buscar todas as flores de 

Águeda porque elas não são minhas, são do Sr. Presidente da Câmara, portanto. Dou-te 

autorização para levares as flores todas. Bom, isto estava muito sério e é preciso a gente ri-

se um bocado e é preciso a gente falar aqui de qualquer coisa. ---------------------------------------

------ Eu hoje vi aqui gente de Assequins e da Catraia de Assequins e, de facto, quero 

relembrar aqui novamente que a freguesia de Águeda, especialmente na sua parte mais 

serrana, tendo em atenção que subindo ali depois Assequins, já lá no planalto é monte, 

portanto é a zona mais serrana. E não é primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o 

digo, que de facto têm as redes viárias num estado muito, muito complicado. Obviamente 

que a questão do saneamento veio agonizar um bocado isso, mas neste momento penso 

que é o tempo e o momento de dar àquela gente, porque durante muitos anos não foram 

feitos alcatroamentos exatamente porque não existia saneamento. Agora que existe acho 

que é a altura de devolveram alguma capacidade de transitarem na freguesia de Águeda. E, 

portanto, pedia ao Sr. Presidente da Câmara que houvesse um esforço e que de facto ele 

fosse feito e que a rede viária pudesse sofrer agora um incremento grande. Eu, neste 

momento, não sei se as questões à Fernando Caldeira, serão discutidas num próximo 

ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao rio Águeda, que é algo que muito me preocupa, de facto, o executivo 

municipal fez uma intervenção brilhante e uma intervenção extraordinariamente interessante 

entre pontos na cidade. Melhorou muito, a ligação da população com o rio, de facto, cresceu 

de uma forma exponencial como há muitos anos não víamos. Mas a jusante, ou em direção 

a Bolfiar, em direção à nascente do rio, de facto, e também para sul, em direção à Ponte da 

Rata e, portanto, ao Rio Vouga. De facto, as margens do rio estão num estado calamitoso, 

foram-se perdendo as espécies autóctones que seguravam as margens dos rios, 

apareceram as infestantes como as acácias e as austrálias que neste momento, que sempre 

que vem uma cheia que demora mais tempo tem rebentado com as margens todas e, 
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portanto, temos sítios do rio que têm o dobro da largura e, portanto, temos um rio em muito 

mau estado, e isso tem repercussões exatamente no campo, porque o campo não é 

defendido por as galerias rupícolas que existiam em tempos. Eu queria dizer que a União de 

freguesias de Águeda em parceria com a União de freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, 

Recardães e Espinhel, Agadão, Belazaima e Castanheira, Préstimo e Macieira e a Câmara 

Municipal fizemos uma candidatura a fundos europeus e estamos esperançados que para 

dezembro nos digam que vem 1 milhão de euros exatamente para se trabalhar o rio Marnel, 

o rio Águeda e o Alfusqueiro, no fundo para se recolocar em 37 mil e 500 arvores e 

tentarmos voltar dignidade ao rio. Águeda cidade, e Águeda concelho, chama-se Águeda! É 

o nome do seu rio e, portanto, a nossa história passa por um rio. Se a gente se esquecer do 

nosso passado dificilmente teremos presente, dificilmente teremos futuro. Dentro das 

minhas parcas possibilidades tudo farei para que o rio volte a ser o que era e que seja o ex-

libris da nossa cidade e do nosso concelho. O Vouga também merece uma intervenção, sei 

que a Câmara está também a fazer uma intervenção para o rio Vouga, mas acho que se 

deve dar outra atenção a todo o rio e não só àquela parte. Acerca da educação falarei 

então, no ponto a seguir.” ----------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Quero dar os meus parabéns a todos os que aqui hoje vieram com grande coragem 

dizer o que pensam, quer sobre a sua freguesia quer sobre assuntos de interesse geral 

como é a questão do Instituto Duarte Lemos e que será discutida, obviamente, dentro do 

ponto que na ordem de trabalhos está destinado à educação. Lembraria que a educação é 

uma grande aposta deste executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara, fazendo lembrar 

ex Primeiro Ministros que eram apaixonados pela educação, abraçou este tema e muito bem 

e muito tem feito à sua medida para a melhoria da educação em Águeda, mas a educação 

não são só construção de escolas. A educação não são só coisas materiais. A educação é 

valores, transmissão de valores pelos pais, aprendizagem de valores por parte dos alunos e 

é o exercício de uma nobre profissão, que é a profissão de professor. E que muito 

vilipendiada está hoje em Portugal, quer professores que exercem as suas funções em 

escolas públicas, quer professores que exercem as suas funções em escolas privadas. Para 

mim há escola. Que a escola é que são os valores e a obrigação que os pais têm de 

transmitir os valores aos filhos e a obrigação que têm os professores de colmatar as 

deficiências que a família não transmite. Muitas vezes, exige-se que a escola transmita tudo, 

que faça tudo. A escola tem uma obrigação, de serviço publico que é uma obrigação do 
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estado em fazer serviço público na educação, se esse serviço público é exercido por 

escolas públicas ou escolas privadas, para mim é indiferente. E, lembraria aqui a alguns 

que, alguns muito talhados para colocar estas questões no plano ideológico, que é isso que 

mata a discussão em Portugal, é as pessoas porem bandeiras relativamente às ideias que 

defendem. Eu lembraria que nos contratos de associação com este tipo de escolas, está 

dito, é uma minuta tipo que foi utilizada para os vários contratos com as várias instituições 

privadas. São obrigações das instituições privadas, garantir o acesso ao ensino ministrado 

nos ciclos de ensino abrangidos pelo contrato a todos os alunos em idade escolar no 

respeito pelos princípios da igualdade, não discriminação, princípios fundamentais e que são 

direitos fundamentais que estão na constituição. E, por outro lado, está lá dito também que, 

e é o Ministério da Educação que o obriga, os contratos obrigam a que cada 

estabelecimento privado, ou sob gestão privada, estou de acordo com o Presidente da 

Câmara, trata-se de gestão... trata-se de instituições privadas pertencentes a uma rede 

publica de ensino, de serviço publico de educação e eles podem conter, em todos os seus 

logótipos estabelecimento de ensino integrante da rede publica. É disso que estamos a falar! 

O Duarte Lemos é um estabelecimento de ensino que integra uma rede pública de ensino. 

Faz serviço público da educação e é financiado pelo Ministério da Educação e Ciência, ao 

abrigo destes contratos, para colmatar situações em que a rede pública não cobre. E, 

portanto, a seu tempo discutiremos esta matéria, mas eu queria dar os parabéns e queria 

dar os parabéns também ao Sr. Presidente pelo facto de com plena liberdade de ter dito à 

Assembleia e as pessoas ficaram a perceber que ele está ao lado deste combate duma 

escola, que não é uma escola qualquer! E reparem, eu não estou aqui a fazer propaganda, 

nem estou mandatário para defender o Instituto Duarte Lemos, mas eu preocupo-me 

fundamentalmente com a educação e a qualidade da educação no meu concelho! Tal como 

o Sr. Presidente da Câmara e ao ouvir que uma escola com esta qualidade pode acabar, eu 

fico preocupado. E não regatearei esforços à minha altura e à minha medida com todos 

interessados batalhar pelo não encerramento deste estabelecimento de ensino e qualidade 

no nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E, preocupando-me isso, também fiquei preocupado porque o Sr. Presidente da 

Câmara não referiu em que escolas é que há efetivamente vagas para colocar 250 alunos 

que vão ter que sair do Instituto Duarte Lemos. Vão sair 250, porque têm que sair 

obrigatoriamente, a questão da violação dos contratos será tratada nos tribunais, porque é lá 

o sítio próprio. Hoje a politica, infelizmente, trata-se nos tribunais em Portugal, porque os 
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poderes são distintos, mas enfim... A partir do momento em que o tribunal constitucional 

começou a intervir na governação faz-se também governo nos tribunais, usurpando 

poderes, o executivo é o executivo, o judicial é o judicial, o legislativo é o legislativo e 

preocupa-me saber onde é que vão ser colocados 250 alunos e mais os que virão de fora e 

preocupa-me que os alunos desta instituição tenham que sair daqui para fora do concelho 

de Águeda o que uma ideia peregrinar, absolutamente peregrina. É este tipo de 

preocupações que nós devemos trazer a uma assembleia e os nossos cocidadãos que aqui 

vieram fazer as questões, querem vê-las respondidas. E querem vê-las respondidas por 

quem? Pelos agentes políticos locais que têm obrigação e se comprometeram a defender os 

interesses dos seus eleitos locais. E, portanto, se a matéria da educação é uma matéria 

fundamental e se foi abraçado como projeto, programa deste executivo, não os podemos 

deixar sozinhos, não os podemos deixar sozinhos, porque eles hoje vieram aqui de forma 

ordeira, civilizada e devem ser enaltecidos por isso, porque noutros momentos da vida 

politica em Águeda, outros vieram instrumentalizados com cartazes e com manifestações 

prática que eu abomino, que acho que as coisas devem ser debatidas e discutidas de forma 

ordeira e não através de manifestações em que quem berra mais alto é que tem razão. E, 

portanto, quero dar os parabéns às pessoas que aqui vieram, mas elas querem respostas, 

em que escolas do concelho de Águeda, ou quais foram as escolas do concelho de Águeda 

que disseram que têm vagas para acolher estes alunos que têm que sair do Instituto Duarte 

Lemos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Segunda questão. Preocupa-me, uma escola onde o meu filho andou, a escola 

Fernando Caldeira, os meus filhos andaram e que está a ser estigmatizada desta forma! 

Violando princípios da não discriminação, racial até! Isto é altamente preocupante e o poder 

local que construiu uma escola com excelentes condições para abraçar determinado tipo de 

missão educativa. Alunos com necessidades educativas especiais e outro tipo de situações, 

que de ânimo leve faça como o governo está a fazer relativamente às instituições privadas 

em que os descarta quando não precisa deles. Nós não podemos descartar a escola 

Fernando Caldeira porque ela está a pretexto de uma alegada estigmatização? Mas quem é 

que faz a estigmatização das escolas? Somos nós! Temos a obrigação de ensinar melhor! 

Temos a obrigação de evitar essa estigmatização numa escola que acabámos de construir 

que custou milhares de euros ao orçamento público. E, portanto, eu não estou a dizer isto 

porque isto é popular. Estou a dizer isto porque foi a escola dos meus filhos, andaram lá e 

andaram muito bem, não se sentiram ostracizados por estarem ao lado de ciganos, era o 
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que mais faltava! Aliás, os meus andam numa escola pública e eu falo à vontade. O que eu 

pretendo é educação de qualidade, portanto, tanto faz ser publica como ser privada e isso 

está-me a preocupar imenso e eu sei que o Sr. Presidente da Câmara tem boas intenções, 

mas não basta ter boas intenções é preciso explicar às pessoas porque as pessoas estão 

preocupadas. Vai acabar o 3º ciclo e para onde é que vão as pessoas? Quer dizer, daqui a 

pouco temos uma revolução educativa em Águeda, quando tivemos ainda há pouco tempo o 

abraçar de um projeto educativo sobre a capa do projeto piloto que é a municipalização da 

educação, então temos que assumir responsabilidades! Ou há municipalização da educação 

ou não há! Ou vamos rasgar, porque se este governo entrou com a ideia de rasgar tudo o 

que o outro fez, então vai rasgar a municipalização, isso já é outra matéria, mas tem que o 

dizer e tem que o assumir perante as pessoas e os agentes políticos locais. ----------------------

------ E ficava por aqui, porque eu tinha outras ideias para esta intervenção, mas também 

não quero tomar o tempo... Ah! Mais uma pergunta, só para terminar, lançar o mote para a 

discussão seguinte! ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara terá ido a uma reunião com a Sra. Secretária de Estado. A 

Sra. Secretária de Estado que aparece numa veste popular, enfim, com uma aparência... 

agora está na moda, quer dizer, está na moda, as pessoas pronto, apresenta-se como 

gosta, como quer, mas é uma pessoa estranha. É uma pessoa estranha que tem uma 

atitude perante esta situação, tratada com ligeireza, vamos acabar com isto. É assim como 

eu digo e ponto final! Veio aqui um munícipe dizer que o Presidente da Câmara “Eu posso, 

quero e mando!”. Eu tenho impressão que esta secretária do ensino superior, da educação, 

é que é uma espécie de “Posso, quero e mando!”. É uma espécie de “Posso, quero e 

mando!”, é como ela diz e não há alternativa, there is no alternative! Agora aplica-se aqui, 

tem que ser assim como nós dizemos e agora acabaram os contratos de associação em 

Portugal, porque nós não queremos. Utilizando, aliás, um argumento, que foi utilizado no 

passado pelo anterior governo para justificar os cortes. É que é uma coisa espantosa! Este 

governo que está a repor rendimentos às pessoas, por outro lado diz que é preciso fazer 

cortes. Retirando prerrogativas que as pessoas adquiriram ao longo dos anos, no momento 

de educar os seus filhos, num percurso linear. E eu não quero utilizar o argumento de 

liberdade de escolha, porque acho que isso é demagógico, mas não é liberdade de escolha, 

mas há uma coisa que é essencial é que preciso estabilidade na educação. O valor da 

estabilidade é fundamental. E estas famílias destas pessoas que aqui vieram hoje, não têm 

estabilidade como disso o meu amigo Bastos. Fez uma intervenção brilhante e, aliás, a 
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Sandra Silva também. E, portanto, fizeram intervenções brilhantes e nós temos que os 

enaltecer, porque eles foram melhores do que alguns políticos são, a falar aqui hoje, e não 

estou de acordo com o Francisco Simões. Temos que dar mais voz ao povo, e os Srs. até 

defendem essa solução! Não percebi a sua intervenção, talvez acalorada, talvez acalorada, 

que dizer nós temos que dar a voz às pessoas! Temos que dar a voz às pessoas! --------------

------ Pergunta ao Sr. Presidente da Câmara sobre a Secretária de Estado e termino. Não se 

preocupem porque quaisquer diligências logísticas que seja preciso fazer se o Instituto 

Duarte Lemos acabar o Sr. Presidente da Câmara vai resolver... transportes. E o Sr. 

Presidente da Câmara diz que gasta cerca de 600 e só recebe 140. Onde é que vai arranjar 

dinheiro para pagar transportes a toda esta gente! E há uma outra falácia! É que diz-se que 

as pessoas que estão no Duarte Lemos que vão buscar alunos através de autocarros a 

zonas geográfica, que não é a zona geográfica, aliás, a zona geográfica não está no 

contrato de associação. Mas vamos lá ver, vão buscar alunos a outras zonas, mas os pais 

pagam essa diferença! É preciso ver isso. Portanto, não é o financiamento público que serve 

para financiar os autocarros que vão buscar pessoas a outras zonas e vão buscar porquê? 

Porque elas querem vir! Ninguém é obrigado a estudar no Duarte Lemos. Como ninguém é 

obrigado a estudar na escola pública, nem em escola nenhuma. As pessoas escolhem a sua 

escola porque isso é que é a liberdade em ato. Era só isto que eu queria transmitir. E queria 

perguntar ao Sr. Presidente se, de facto, sabe isto. Se, de facto sabe, que a Sra. Secretária 

de Estado disse a professores, em reunião, que qualquer problema, é o Presidente da 

Câmara que vai resolver. Portanto, isto pode ser uma faca de dois gumes, e nós que 

sabemos bem o que a casa gasta. Atenção, o Sr. no passado esteve sempre contra o 

governo que era de cor diferente e tudo o que acontecia de mal em Águeda a culpa era do 

governo! Lembro-me do hospital e das manifestações que fizemos, e bem, a culpa era de 

facto do governo! Mas nós lutámos pelos nossos interesses. Agora a culpa é do governo por 

o Instituto como o Duarte Lemos fechar, nós temos que lutar e estar ao lado das pessoas.”--

------ Jorge Miguel Santos Melo  – PS: --------------------------------------------------------------------- -

----- “Efetivamente eu penso que também já nos alongámos aqui um bocadinho acerca dos 

pontos da educação e aquilo que eu venho aqui falar nada tem que ver com esse ponto, é 

um ponto que de certa forma me divide em termos de sentimentos, me entristece e 

simultaneamente me faz enaltecer e sentir orgulho dessa situação! ---------------------------------

------ Fez este ano 30 anos que houve um incêndio catástrofe em Águeda onde morreram 

muitos bombeiros do nosso concelho, onde morreram bombeiros do concelho limite, onde 
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morreram também civis! Penso que é um dever cívico, que é um dever moral, que é um 

dever político desta assembleia e é isto que venho aqui pedir ao Sr. Presidente, que seja 

feito um voto de louvor aos Bombeiros que infelizmente faleceram e simultaneamente um 

voto de louvor àqueles que ainda cá estão e que dia-a-dia dão o corpo ao manifesto para 

esta luta tão nobre! -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria também pedir aos presentes e a quem nos ouve especial cautela para o ano 

que se avizinha! Foi um ano de muita precipitação, é um ano que vai promover portanto, os 

combustíveis finos e prevê-se que seja um ano muito complicado em termo de incêndios 

florestais! E portanto peço a especial atenção a todos para que dentro do possível previnam 

esta situação! Portanto aquilo que queria propor em suma ao Sr. Presidente seria que se 

propusesse um voto de louvor ao quadro ativo dos bombeiros voluntários de Águeda e que 

simultaneamente aos bombeiros e civis que faleceram no incêndio tragédia de 86!” ------------

------ O Sr. Presidente da Mesa colocou a votação a proposta do Deputado Jorge, Melo, 

voto de louvor ao quadro ativo dos bombeiros volunt ários de Águeda e que 

simultaneamente aos bombeiros e civis que faleceram  no incêndio tragédia de 86 , 

tendo sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------

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

------ “Recordava-me há pouco que há 14 anos também aqui estive, não aqui mas na sala de 

cima, nessa primeira Assembleia! Não dava pela ideia, ou pelo menos, sei que estive cá 

numa se entretanto não houve outra, terá sido nessa! Não fazia eu ideia que tantos anos já 

teriam passado! -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente venha aqui também por um motivo em todo idêntico ao do colega Jorge, 

venha aqui apresentar uma moção de louvor que será proposta pelo grupo municipal do 

CDS mas que será aberta à subscrição de todos os grupos municipais se assim 

entenderem, relativa às recentes conquistas do Recreio Desportivo de Águeda! Sendo nós 

mais ó menos adeptos de futebol, mais ó menos adeptos do Recreio e eu sou um fevroso 

adepto do meu Valonguense, mas cumpre-me a mim fazer esta apresentação desta moção 

de louvor: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Reunida a 17 de Junho de 2016 a Assembleia Municipal de Águeda felicita o Recreio 

Desportivo de Águeda pelas recentes conquistas, nom eadamente o Campeonato 

Distrital, a Taça Distrital e a Super Taça Distrita l! Naturalmente esta é uma moção aberta 

à subscrição de outros grupos municipais, se assim o entenderem!” ---------------------------------

------ O Sr. Presidente da Mesa colocou a votação o voto proposto pelo Deputado Paulo 
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Pereira, voto de Louvor ao Recreio Desportivo de Águeda pel as recentes conquistas, 

nomeadamente o Campeonato Distrital, a Taça Distrit al e a Super Taça Distrital , tendo 

sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Relativamente ao Sr. Secretário da Junta daqui de Valongo, sobre a estrada de 

Lanheses aldeia, aquilo está acertado com a AdRA que esse saneamento seja feito agora 

com a reposição de pavimento! Portanto que seja resolvida essas situações! ---------------------

------ Quanto aos prumos para as placas eu sinceramente já estou cansado desse assunto! 

Pensava que estava resolvido e mais que resolvido! Estive aqui a falar com o Jorge diz que 

já saiu a requisição, espero que desta vez seja resolvido definitivamente! -------------------------

------ Pois com o Sr. Francisco Simões obviamente temos andado, não temos os mesmos 

pontos de vista, não tenho problemas nenhuns, a democracia é isso! Cada um assume as 

suas posições e defende as suas ideias! ---------------------------------------------------------------------

------ Quanto à expressão guetto, numa das conversas que tive com a Sr.ª Secretária de 

estado ao explicar-lhe a situação relativamente à escola Fernando Caldeira foi ela que 

utilizou essa expressão! E eu disse que não gosto de utilizar essa expressão mas era aquilo 

que eu pensava, embora não utilizasse a expressão! E tento não evitar, face à conotação 

negativa que tem! ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E tenho aqui muitas para responder relativamente também que o Dr. Paulo Matos falou 

mas queria esclarecer o seguinte! E já agora punha uma questão ao Paulo Matos, se 

gostaria de saber se os teus filhos, já agora, se andaram no 7º, 8º e 9º também andaram lá! 

É que é isso que se trata aqui. E muitos alunos e há uma ótima imagem da escola no 1º e 

no 2º ciclo e aquilo que se prende é efetivamente com o 3º ciclo! É isso que está em causa. 

É isso que está em causa, é isso que está em causa e por isso é essa mudança e isto não é 

uma decisão de última da hora e porque nos lembrámos! Eu acho que isto é muito muito 

consensual na sociedade em Águeda de quem acompanha a educação há longo tempo! E 

isto não está em causa o trabalho dos profissionais que lá estão, está uma imagem que nós 

queremos mais positiva para a escola! -----------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao diálogo, obviamente que dialogámos com o Sr. Diretor, obviamente também 

temos posições diferentes mas diálogo, dialogamos e temos uma ótima relação 

independentemente das posições que ele possa assumir, que tem assumido! Nós temos 

colaborado intensamente para uma escola melhor! Não estamos sempre de acordo. Não 

estamos sempre de acordo mas isto... Não conseguimos obter sempre acordo quando as 
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posições são muito diferentes, não é possível estarmos sempre de acordo! Obviamente que 

com os sindicatos nós não falámos, aqui assim o nosso princípio, aqui assim, primeiro são 

os alunos! E são esses que nos preocupam! E aquilo que está em causa aqui assim não é 

uma questão sindical, é uma questão embora educativa, que envolve professores mas que 

tem a ver sobretudo com os alunos e com a procura de soluções para esses alunos! ----------

------ Quanto ao Sr. Carlos Silva, Sr. Presidente da Junta de Trofa, Segadães e Lamas, para 

dizer que só faltou União de Freguesias de, agora já está! Sobre a requisição de máquinas 

perguntei aqui ao Jorge, não se recorda que haja alguma coisa. O procedimento das plantas 

é esse que tem que de ser feito, aliás, as coisas não se compreendem de outra forma, isto 

não se pede aos funcionários, pede-se a quem decide se há disponibilidade, informa-se 

para o que é para se poder tomar uma decisão consciente e foi isso que foi feito, pelo 

menos é essa a informação que tenho! -----------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao Paulo Seara a informação que tenho efetivamente vamos ter muitos, até 

parece que estou em campanha para a reeleição! Vocês vão ver até ao final do próximo ano 

vai haver muito alcatroamento! Efetivamente nos problemas do rio temos, porque chegou a 

altura de os fazer. Chegou a altura de os fazer! ------------------------------------------------------------

------ Quanto ao rio temos problemas, já os referimos e porque tem muitas infestantes! 

Houve algumas intervenções também feitas anteriormente que não foram muito bem-feitas, 

mas temos mais intervenções ainda para fazer porque temos o rio, sobretudo na zona a 

partir de Óis da Ribeira, temos muito açoreado já com ilhas lá dentro e com grande 

dificuldade de escoamento das águas e que portanto vamos ter, vamos ter de intervir! --------

------ Sr. Dr. Paulo Matos eu podiam também fazer aqui um discurso inflamado mas eu acho 

que podemos discutir isto de forma calma porque acho que aquilo que tivemos hoje aqui, 

quero-me também congratular com a presença do público e com as intervenções que eles 

fizeram, eu acho que é dessa forma e desta forma que discutimos melhor as ideias! Sobre a 

questão dos valores eu não estou mais de acordo consigo nesta temática, e os valores têm 

que ser trabalhados e os valores têm de ser, estou totalmente de acordo. Estou 

absolutamente de acordo. Com aquilo que disse, não estou mais de acordo do que o Sr.. 

Estamos absolutamente de acordo sobre os valores! E os valores têm de ser trabalhados e 

aquilo que nos preocupa e que estamos à procura de intervenções é que nós temos de 

trabalhar não só na escola e começar a trabalhar isto também mesmo na própria família, 

porque muitas vezes alguns dos problemas que chegam à escola são, e vão-me desculpar, 

problemas de pais e eu sou pai, mas são problemas de pais que teremos de ter também aí 
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alguma intervenção! E porque se nós queremos uma escola de qualidade não é só, não 

podem ser só os alunos e os professores, porque por muita qualidade que tenham os alunos 

e que tenham os professores se não tiveram um bom contexto nós não conseguimos 

também ter uma escola de qualidade! ------------------------------------------------------------------------

------ Em que escolas há lugares? Infelizmente há em quase todas as escolas de Águeda e 

digo isto porque é, se não houvesse lugares, se tivéssemos as escolas cheias era muito 

mais fácil ter uma posição! Mas sei que há basicamente, os números que temos é que há 

770 vagas nas escolas, portanto, para alunos! É estes os números que temos… todas as 

escolas! Não desculpe, não, não! Eu não conto com essas, peço desculpa! Eu só falo em 

escolas do concelho de Águeda! Nós estamos a falar das escolas do concelho de Águeda. E 

em todas as escolas nós temos vagas, obviamente numas mais do que noutras mas em 

todas temos vagas! Foi feito esse levantamento porque alertaram-nos para isso e nós 

pensámos que fosse um argumento que poderíamos usar para fazer vincar a posição da 

defesa do Instituo Duarte Lemos e chegamos a conclusão que efetivamente há muitos 

lugares, tenham estes números 700 para 600, não é? Portanto aquilo que se fala na escola 

Marques de Castilho, na escola Fernando Caldeira. Peço desculpa não consigo dar-vos 

isso! Na Marques de Castilho sei que tem cerca de 10 turmas. Podemos dar-vos esses 

elementos, isso não é, epá são os números que nos deram! Em Fermentelos temos muitas 

vagas, em Valongo temos muitas vagas! Onde a escola talvez tenha menos vagas é a 

Adolfo Portela, penso eu! Penso que será aquela que tem menos! Valongo é que tem mais 

inclusivamente! ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Olhe por exemplo, posso-lhe dizer que fizemos uma escola de acordo com as 

estatísticas, e eu não vou voltar a fazer isto que estou a fazer agora, que é voltar a 

entrarmos em diálogo porque daqui a pouco o Sr. Presidente puxa-me as orelhas e tem toda 

a razão! Mas por exemplo nós fizemos uma escola para Macinhata em que estava de 

acordo com a carta educativa, de acordo com as projeções para os alunos, de acordo com 

tudo aquilo que era a evolução e neste momento temos duas salas vazias, três salas vazias! 

É isto, não o problema disto é que há menos alunos! O problema é que tem havido menos 

alunos e é este o grande problema do sistema de ensino porque se o sistema de ensino 

estivesse a crescer não havia estes problemas! Portanto é isso que está a acontecer! ---------

------ Quanto à municipalização da educação eu não sei o que é isso, não sou favorável à 

municipalização da educação, aliás, inclusivamente não sou favorável à transferência de 

competências na área da educação pós municípios! Sou muito mais favorável à delegação 
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de competências por isso, porque na delegação de competências nós acordamos e 

negociamos os objetivos, as metas e cada um cumpre o seu papel! Porque há uma má 

experiência, e aqui vou já responder a outra questão, que é nos transportes públicos! Foi 

prometido pelo governo central que transferia as competências do transporte escolar dos 

alunos e que depois viria o necessário envelope financeiro! Pois é, só que as transferências 

de competências foi, os transportes são da câmara só que o dinheiro ficou ao nível do 

tempo em que foi feita essa primeira transferência, ou seja, a câmara recebe qualquer coisa 

como 114/ 117 mil euros ano e gasta 500 e tal mil, 600 e tal mil, não tenho os números aqui 

assim de cabeça! E portanto aquilo que se passa é que numa transferência de 

competências se não cumprissem a gente podia-lhes dizer, olhe vocês assumam porque 

comprometeram-se connosco a passar o dinheiro para fazer isto e não o fizeram! Mas aquilo 

que eu acho é que a autarquia deve intervir, deve apoiar o processo educativo o máximo 

que pode, porque a educação é o futuro de uma sociedade! -------------------------------------------

------ Quanto à logística ter dito que a câmara resolvia tudo, não tive qualquer conversa 

sobre possíveis consequências, aliás, alertei a Sr.ª Secretária de Estado para situações 

muito complicadas que poderiam vir com algumas possíveis tomadas de posição que 

podiam vir das escolas privadas que iriam complicar muito, poderiam complicar muito o 

início do ano, as logísticas todas! Portanto, não foi uma posição de estarmos a fazer mas é 

dizer atenção que isto pode trazer problemas, não disse efetivamente, aliás, não tive 

qualquer conversa sobre isso, sobre logística para dar continuidade, para dar seguimento às 

propostas da Sr.ª Secretária de Estado! ----------------------------------------------------------------------

------- Sobre estar contra o governo como o Sr. está a ver eu estou contra o governo do PS! 

Não é isso que me aflige, porque eu acho que nós temos que ter uma linha de conduta e se 

estive contra o governo alguns ministros, e tenho-lhe a dizer, alguns ministros do governo do 

PSD foi porque achei que eles não estavam a ter atitudes corretas! E se estive já 

anteriormente contra alguns ministros ou secretário de estado do governo anterior foi pela 

mesma razão porque quando não concordo, eu acho que fui eleito para defender as 

pessoas do concelho e aquilo que entendo que é o melhor para as pessoas do concelho 

independentemente da cor politica de quem está no governo tento manter a mesma 

coerência e defender as mesmas posições! -----------------------------------------------------------------

------ Sobre o Jorge Melo aquilo que disse é verdade, vamos ter problemas, vamos esperar 

não ter problemas mas as condições são muito propícias a que aconteçam problemas de 

incêndios graves! Isto o facto de chover muito potencia imenso o crescimento das ervas e 
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dos matos nos pinhais! Vem um bocado de calor e teremos problemas acrescidos! Na 

próxima semana vamos fazer sair avisos! Temos um mailing list preparado também para 

alertar as pessoas com cuidados que possam ter para evitar essas situações!” ------------------ 

------------------------------------------------ ORDEM DE TRABALHOS --------------------------------------

------- 1 – Apreciação da informação escrita do Ex.mo Sr. P residente 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, do Anexo I, 

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

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

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

------ “Vinha só fazer uma questão sobre a informação escrita, não da câmara mas da 

Assembleia Municipal Sr. Presidente! Gostava de saber, eu penso que a última ata que foi 

aprovada por nós foi a ata de Setembro do ano passado, se não estou em engano! Nós 

estamos perante uma Câmara que ganha prémios de modernização administrativa. Estamos 

perante uma Câmara que ganha prémios nesta área mas estamos com atas por aprovar 

desde Setembro do ano passado! O que eu venho aqui informar é o seguinte, é a última 

Assembleia municipal que eu aprovo atas em minuta! A partir da próxima assembleia 

municipal não aprovo mais nenhuma ata em minuta! Porque desta maneira teremos com 

certeza meios para assembleia municipal poder fazer as suas atas, porque não faz sentido 

nenhum querermos consultar as atas do que se passou para trás e não as termos 

disponíveis, acerca de 10, 11 meses que não temos atas para ver!” ---------------------------------

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

------ “Efetivamente existem alguns problemas relativamente à questão da atas, eu já dou a 

palavra ao Sr. Presidente para responder a isso. Já fizemos alguma recuperação, não as 

fizemos todas ainda mas, o Sr. Presidente provavelmente terá alguma resposta para dar! 

Como sabe a Assembleia Municipal depende dos serviços da Câmara e portanto não tenho 

um amanuense para fazer as atas!” ---------------------------------------------------------------------------

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

------- “Assumo a responsabilidade, esta responsabilidade porque efetivamente está nos 

serviços da câmara ser feito. Nós alterámos o procedimento, eu pensava que isto estava 

recuperado! Neste momento não sei porque é que não está mas vou-lhe garantir, vou tomar 

todas as medidas, não para a próxima que eu penso que viremos ter uma assembleia 

municipal extraordinária mas para a próxima normal, portanto, ordinária com certeza que 
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terão todas as atas! E peço desculpa!” -----------------------------------------------------------------------

------ 2.2 – Análise e discussão do Contrato Interadminist rativo de Delegação de 

Competências na Área da Educação - Programa Aproxim ar Educação, no que 

concerne à definição da rede escolar concelhia; ------------------------------------------------------

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

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

------ “Antes de vos dar a palavra queria apenas tecer aqui algumas considerações sobre as 

questões do ponto aproveitando também para responder à questão colocada pelo Sr. 

Deputado Francisco Simões! ------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria referir que a inserção deste ponto na ordem de trabalhos, pelo menos o pedido 

da sua introdução na ordem de trabalhos, decorreu de um pedido oportunamente formulado 

já há algum tempo pela bancada do PSD e, enfim, esse pedido resultou na altura, enfim, 

com a informação que existia na altura das decisões do ministério da educação de introduzir 

alterações à rede escolar! E eu sublinho o conceito de rede escolar porque existe algum, ou 

algum desconhecimento por um lado, ou alguma confusão relativamente ao conceito de 

rede escolar. Porque a rede escolar pode ser pública, não é? Ou pode ser, enfim, de gestão 

privada com contrato de associação, não deixa de ser rede escolar por isso! Relembro 

também que o processo se iniciou com a publicação do despacho normativo 1- H de 2016 

de 14 de Abril, que no seu artigo 3º.9 ele já foi aqui referido, penso eu há bocadinho, refere 

que a frequência de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contrato de 

associação na parte do apoio financeiro outorgado pelo estado é a correspondente à área 

geográfica de implantação da oferta abrangida pelo respetivo contrato! Portanto foi, digamos 

o primeiro sinal, que iria haver alterações da rede foi digamos a publicação deste despacho 

normativo! Posteriormente o ministério da educação decidiu, enfim, avançar um pouco mais 

neste processo, ou bastante mais neste processo, e decidiu não continuar a subsidiar novas 

turmas em escolas com contrato de associação sempre que houvesse, ou que haja, 

capacidade instalada na rede pública para acolher essas novas turmas. E portanto estou 

apenas a situar a questão! ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Aagora, entrando especificamente na questão da redação do ponto acresce referir que 

o município de Águeda assinou com o estado, enfim há um ano e qualquer coisa, um 

contrato interadministrativo de delegação de competências na área da educação em cuja 

matriz de responsabilidade, está previsto que seria o município a definir a rede escolar 

concelhia, situação que na prática não está a acontecer! Porquê? Porque o estado chamou 
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a si a responsabilidade de definir a rede escolar e portanto é precisamente ou decorre 

precisamente dessa decisão o que está enfim, a questão que está a acontecer e aquilo que 

estamos a discutir agora. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ E portanto daí eu entender que esta questão tem de ser discutida à luz do contrato 

interadministrativo de delegação de competências porque das duas uma, ou ele é cumprido 

e o município é ouvido relativamente à questão da rede ou ele não é cumprido e portanto o 

município não é ouvido relativamente à questão da rede. -----------------------------------------------

------ Postas estas questões em cima da mesa por um lado o contrato interadministrativo em 

vigor, por outro lado a decisão do ministério da educação de chamar a si a competência de 

definir a rede escolar pública e com contrato de associação, chegámos aqui e estamos aqui 

a discutir este ponto na assembleia municipal, nesta sessão ordinária no pressuposto de 

que, na divergência de opinião naturalmente que existe sobre o assunto o devemos fazer 

com serenidade, enfim, defendendo cada um as posições que entender sobre ele, mas 

sempre no respeito pelo contraditório quer entre os membros da assembleia municipal quer 

relativamente ao público que está presente. ----------------------------------------------------------------

------ Portanto e posto isto e situada a questão, não foi nunca minha intenção omitir, 

branquear ou não introduzir a questão dos contratos de associação, enfim, naturalmente nós 

temos uma escola com contrato de associação no nosso concelho entendi no entanto que 

deveria ser colocada a questão no âmbito mais genérico, não é? Não omitindo, mas 

colocando-a no âmbito mais genérico do contrato interadministrtivo que eu acho que 

devemos discutir! Porque existe, ele existe! Foi assinado por ambas as partes, e portanto, é 

no âmbito dele ou à luz dele que devemos discutir esta questão! -------- Posto isto Sr. 

Presidente não sei se quer introduzir alguma questão? A questão ao fim ao cabo já foi 

introduzida, foi sendo introduzida, provavelmente não faz sentido dar-lhe a palavra e 

portanto abriria aqui, agora sim, um período de inscrições para discutirmos então a 

educação, a questão do Instituto Duarte Lemos, os contratos de associação!” --------------------

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

------ “Como é notório eu não tenho por hábito fazer intervenções públicas a não ser que se 

centrem em áreas para as quais julgo ter algumas competências para opinar! Falar por falar 

e repetir uma assembleia atrás de assembleia independentemente do assunto só para dizer 

alguma coisa não faz parte da minha forma de estar mas respeito quem se identifica com tal 

postura! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Mais do que defender ideologias defendo princípios e luto por causas em que acredito! 
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Por isso intervi a propósito da descentralização de competências na educação e agora que 

falamos da rede escolar e porquê este propósito? Há três assuntos distintos que 

representam preocupação no nosso concelho, volto aqui! ----------------------------------------------

------ Começando pelo 1º ciclo das escolas de Espinhel e Óis da Ribeira e entendo a 

preocupação dos pais, gostaria de dizer que espero que a solução encontrada seja 

realmente discutida em conjunto de modo pacífico e a contento de todos! A decisão da 

localização relativa à construção dos centros escolares foi tomada no passado naturalmente 

com base nos dados que se perspetivavam e o objetivo era que estes se integrassem as 

crianças de todas as freguesias. O Sr. presidente foi anunciando que todas as crianças 

seriam integradas neste centro à medida que as obras fossem sendo concluídas e portanto 

esta era uma situação que já se previa! Considero no entanto que todas as questões 

relativas ao processo devem ser acauteladas e as opiniões ou sugestões dos pais 

encarregados de educação devidamente ponderadas e com eles discutidas! Por isso Sr. 

Presidente gostaria de saber o que está a ser ponderado ou decidido relativamente a este 

assunto pois as matrículas estão à porta! --------------------------------------------------------------------

------ A segunda questão tem a ver com o 3º ciclo na escola Fernando Caldeira, obviamente 

não concordo nem pouco mais ó menos com a história do ghetto, aliás, considero que o 

sucesso no 1º ciclo é óbvio e até porque para mim o sucesso não é só aquele que se traduz 

nos exames e muitas vezes nem é o mais importante! Embora reconheça que é o mais fácil 

de medir, obviamente! O fim do 3º ciclo nesta escola é defendido por muitos pais e por 

motivos vários que se prendem sobretudo com a imagem que se foi criando da escola ao 

longo dos anos apesar de na realidade, e eu sou testemunha disso, nos últimos anos estas 

questões relacionadas com a indisciplina já não se verificarem de modo significativo! ----------

------ Enquanto representante dos pais no concelho geral nesta escola também considerei 

que não é benéfico manter lá o 3º ciclo! Opinião que não mudei em certa medida, passo a 

explicar mais ó menos! A maioria das crianças que lá ficam são órfãos de pais vivos, a 

maioria, não são todos ok? E eu acho que se tivessem oportunidade de conviver com outras 

crianças, noutras escolas, teriam outras oportunidades, e as vivências seriam diferentes! 

Talvez isso fosse positivo para eles! No entanto para outros não tenho tanta certeza que isto 

seja um benefício! Algum tempo a esta parte, e porque este agrupamento tem 80 crianças 

de etnia cigana, tenho-me debruçado bastante sobre formas e estratégias para tentar levar 

estas famílias a deixar que os filhos frequentem a escola! Fui percebendo que a questão 

cultural por trás desta decisão é muito mais complicada do que parece sobretudo em 
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relação às raparigas que faltam propositadamente porque os pais não as deixam ir à escola 

para reprovarem de ano e assim não se misturarem com os rapazes mais crescidos e não 

ciganos! Eles próprios segregam-se! Há aqui muito trabalho a fazer e tem-se vindo a 

desenvolver algum! Há projetos para continuar mas é necessário ir mais longe e não 

desistir! O primeiro grande passo foi dado, ganhar a confiança deles, deles pais de etnia 

cigana! Caminha-se agora para o objetivo principal, motivá-los para a integração, para a 

continuidade dos estudos e para a integração no mercado de trabalho! Não vale a pena 

continuar a mantê-los! É preciso dar-lhe ferramentas para se sustentarem, são dos poucos 

que continuam a reproduzir-se, continuam a ter muitos filhos. Prefiro que os meus impostos 

sejam utilizados em ações que os permite integrar no mercado de trabalho do que a 

sustentá-los uns atrás dos outros durante toda a vida! Espero que a comunidade 

empresarial e comercial também esteja sensível para esta problemática! Há que integrá-los, 

há que dar-lhes oportunidades! Há bons e há maus, assim como nas outras raças e nas 

outras etnias, não são só os ciganos que roubam! --------------------------------------------------------

------ Isto tudo para dizer que depois de uma reunião, formação em que participei nesta 

segunda-feira, não me aprece que este projeto se vai tentar implementar, se consiga ir 

avante se tivermos que deslocar estas crianças, a partir do 6º ano, para outra escola! Os 

pais não vão permitir! O mais difícil de tudo é conquistar a confiança deles! Não os vão 

deixar misturar com rapazes, sobretudo rapazes mais velhos! E as escolas secundárias têm 

alunos até aos 18, 20 anos! Creio que há necessidade de ponderar melhor esta situação, 

não sei muito bem que solução mas tem que se encontrar aqui um ponto de equilíbrio para 

que possamos encontrar uma solução e ajudar estas crianças! ---------------------------------------

------ Final e especificamente e no que respeita ao Instituto Duarte Lemos devo dizer que ali 

fiz o meu percurso durante 16 anos, depois de 2 anos em escolas públicas, onde regressei 

atualmente! Foi lá que cresci profissional e pessoalmente! É lá que ainda hoje tenho alguns 

dos meus melhores amigos com quem continuo a partilhar alegrias e tristezas, sucessos e 

reconhecimento do bom trabalho! Conheço e reconheço (desculpem, isto hoje é difícil!) os 

aspetos positivos e negativos desta instituição, e nem sempre estive de acordo com as 

decisões tomadas pela direção, aliás, o meu professor de filosofia do secundário tinha razão 

quando me chamava Mafaldinha por eu reclamar por mim e pelos outros! No entanto não 

será por isso e muito menos por já lá não estar que posso estar indiferente à situação atual 

das escolas com contrato de associação e do IDL em particular! -------------------------------------

------ Enquanto cidadã e membro desta assembleia não deixarei de lamentar publicamente a 
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forma como todo este processo tem sido conduzido pela Sr.ª Secretária de Estado mais 

ainda depois de ter lido uma entrevista que deu, em que diz que colocou ao Sr. Ministro 

como condição para aceitar o cargo, a liberdade para tratar dos contratos de associação! ----

------ O IDL, bem como qualquer outra escola, não é um edifício e muito menos os seus 

proprietários! O IDL são as pessoas, são os funcionários, são os professores, são os 

diretores, os pais e sobretudo e acima de todos, os alunos! Porque sem eles nenhum dos 

outros seria necessário! É nos alunos, e sobretudo neles, que a escola tem que se centrar! 

Esta e qualquer outra! Perdoem-me todos os outros! Nenhuma destas pessoas foi 

respeitada neste processo pela Sr.ª Secretária de Estado! Eles como nós, tiveram 

conhecimento que não teriam turmas de base pelas redes sociais! Quero acreditar que 

ninguém concorda que assuntos desta importância se informem desta forma e por estes 

meios. Estamos a lidar com pessoas cujos principais interessados até são crianças! Não são 

mesas, quadros ou cadeiras, para além disso, no mínimo tinha que pedir parecer do 

concelho municipal da educação e ouvir o conselho executivo municipal que é quem melhor 

conhece o seu território! Eu quero, posso e mando não é, e nunca foi, uma boa política! Por 

isso é que não quisemos o regime ditatorial! ----------------------------------------------------------------

------ Igualmente lamentável é que 21 dias depois, e como já aqui foi dito, o IDL continue 

sem qualquer informação oficial por parte do ministério sobre este assunto! E que a dias de 

se iniciarem as matrículas os alunos não saibam para que escolas deverão dirigir a mesma, 

e muito menos as escolas públicas saibam quantas turmas irão abrir ou que alunos irão 

receber! Parece-me, para quem entrou com tanta vontade de mudar tudo o que estava mal, 

não me lembro de tanta confusão nesta altura do ano com todas as consequências que 

daqui poderão advir! Pois não sei muito bem quando é que os diretores saberão quantos 

professores vão precisar para as turmas que irão ter, quando é que os poderão pedir, 

quando é que estes serão colocados, mais alunos, mais turmas, mais assistentes 

operacionais, enfim, por aí fora! -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Na realidade esta falta de resposta por parte do ministério da educação até pode estar 

a ir ao encontro do respeito pela lei no que concerne ao nosso município! O projeto de 

descentralização de competências para a educação, no que à matriz diz respeito, diz que a 

escolar é definida a nível local! Pelo que efetivamente eles não têm que se meter no 

assunto, mas para isso também não tinham que o ter feito antes, uma vez que o IDL faz 

parte da rede pública de escolas, e presta um serviço público pelo que não cumpriram este 

contrato! É um facto que o número de alunos tem vindo a diminuir, consequentemente, na 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 17 e 20/junho/2016  

 

escola pública o número de professores contratados também, e os professores com horário 

incompleto passou igualmente a ser uma realidade! Naturalmente as alterações curriculares 

também deram o seu contributo! Também é um facto que no IDL a redução do número de 

turmas não tem sido tão significativo, fruto da procura por parte das famílias e das 

autorizações dos sucessivos governantes ao longo dos quase 20 anos da sua existência! 

Teria sido mais correta uma redução equitativa em discussão conjunta da rede mas mais 

uma vez essa não foi a estratégia dos sucessivos governos! Durante o governo do 

Engenheiro Sócrates também foi feito um estudo relativo aos contratos de associação que 

na altura previa a redução de algumas turmas, o fecho de algumas escolas e, no caso do 

IDL, a redução de 2 turmas! Se tivesse sido definida uma estratégia de implementação 

deste estudo, não haveria necessidade de estarmos aqui hoje a discutir este assunto! Este é 

um processo delicado para todos os envolvidos e reforço uma vez mais, sobretudo para os 

alunos e famílias, e deveria ser tratado de forma gradual ao longo de um período de tempo e 

não do dia para a noite! Tenho algumas dúvidas que as escolas públicas do concelho 

consigam receber os alunos do IDL, de Famalicão, Mogofores e Albergaria, nem equaciono 

a possibilidade do que está publicado no estudo que encontramos na net, de irem para fora 

do concelho, mas que o recebam em condições de segurança e conforto oferecendo a 

qualidade de ensino que todos almejamos para todos os alunos pois escolas demasiado 

cheias ou sobrelotadas, ou com desdobramentos de horário não me parece que possam 

contribuir para esse sucesso que todos queremos! ------------------------------------------------------- 

------ Numa perspetiva, para além disso, e numa perspetiva mais otimista e apesar de o 

aumento da taxa de natalidade ainda ser uma realidade muito ténue, acredito que os 

investimentos feitos no município venham a atrair mais população para Águeda e acredito 

que com essa população venham também mais crianças! No entanto ao manter-se a 

situação atual do IDL o seu encerramento em Junho de 2017 será inevitável, o que a curto 

prazo nos colocará o mesmo problema que levou à decisão da ministerial há 20 anos atrás 

de fazer este contrato de associação que agora se quer terminar! Contudo, por essa altura 

já não haverá IDL e muito menos um louco qualquer que vai investir para correr o risco de 

meia dúzia de anos depois se tornar descartável em 3 meses! Neste momento, parece-me 

que bastaria o cumprimento do preconizado no recente despacho normativo número 1 H de 

2016 no artigo 3º ponto 9, que restringe a frequência das escolas com contrato de 

associação aos alunos da área geográfica abrangida pelo contrato! ---------------------------------

------ Não alimento guerras entre escolas públicas, privadas e com contratos de associação! 
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São três realidades bem distintas a todos os níveis e não se pode comparar o que é 

diferente logo à partida! Mesmo quando se fala de qualidade fala-se de aspetos muito 

diferentes e para mim os resultados não são o essencial! Há muito, muitíssimo mais para 

além disso! Mas também sei que nem todos pensam assim! Para mim é mais importante, 

por exemplo, que quando um aluno tem um problema em vez de ouvir um não sei, não 

posso fazer nada, possa ouvir um não sei mas vou tentar perceber como é que te poço 

ajudar a resolver! Isto é qualidade! Há bons e maus profissionais em todo o lado, só que em 

algumas escolas os maus ou aprendem a ser bons ou procuram trabalho noutro lado, como 

acontece em qualquer empresa! E noutras o emprego é garantido para a vida! A avaliação é 

fundamental em todas as áreas! --------------------------------------------------------------------------------

------ E fundamental é também acima de tudo uma educação de qualidade para todos e para 

que isso aconteça, e à semelhança de todas as outras áreas na sociedade, é bom que haja 

competitividade saudável! Mas é igualmente essencial avaliar e perceber o que funciona mal 

e o que funciona bem, o que é que os principais interessados procuram numa escola pois 

sem eles, elas não existiam! E procurar dar essa resposta! -------------------------------------------- 

------ É que a concorrência em Águeda não é só entre IDL e escolas públicas! É que já ouvi 

muitos pais dizerem, depois de saberem da suposta não abertura de turmas no IDL, o meu 

filho não vai para aquela escola de maneira nenhuma! É mais do que tempo de as escolas 

se autoavaliarem, de perceberem onde é que estão a falhar porque a culpa não será só dos 

autocarros da Bus Vouga. Acredito absolutamente que quando a escola pública se centrar 

no aluno e se deixar de responsabilizar os pais e alunos por tudo, não terá problemas de 

concorrência! --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E só para que não haja dúvidas os meus filhos sempre frequentaram a escola pública e 

vão continuar a frequentar! Eu não falo só por falar! ------------------------------------------------------

------ A propósito dos contratos da associação gostaria apenas de acrescentar que seria bom 

que a Sr.ª Secretária de Estado tivesse dito concretamente em que é que o dinheiro 

poupado com a redução de turmas será investido? Parece-me que seria justo e o dinheiro 

dos impostos dos contribuintes está a duplicado em Águeda com o IDL, e não concordo 

muito com este pressuposto, e os alunos que cá vão continuar na mesma, então o dinheiro 

que venha para cá através dos contratos de descentralização de competências! Assim 

podemos ver o resultado imediato da medida e ganhar com a educação em Águeda! 

Qualquer outra forma que venha ser divulgada, como diz o ditado, alegra-me mas não me 

convence! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Para terminar e ainda relativamente à rede escolar de um modo geral reforço que esta 

deverá ser sempre definida localmente tal como prevista na matriz com todos os 

intervenientes interessados no processo, acautelando todas as situações, sem recurso a 

Google Maps, porque as crianças e jovens merecem condições e qualidade iguais para 

todos!” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Uma primeira nota prévia, uma primeira nota prévia muito rápida sobre este ponto! 

Como já lhe disse e já lhe expressei por escrito, estou em absoluto desacordo da forma 

como foi convocado! Mas neste caso já não interessa mais nada, vamos é discutir isto e o 

resto lá trataremos nos nossos meios! ------------------------------------------------------------------------

------ Evidente que ao convocarmos ou termos a intenção de convocar a discussão deste 

ponto que Sr. Presidente acabou por convocar, teríamos aqui dois assuntos para trazer! O 

primeiro a questão do IDL e o segundo a questão da escola Fernando Caldeira, e por isso 

sugerimos a redação como sugerimos! -----------------------------------------------------------------------

------ Por isso primeiro gostaria de analisar a questão do IDL, o PSD tem inclusivamente uma 

moção, o PSD e o CDS peço desculpa, tem inclusivamente uma moção para apresentar e 

depois mediante o seu método, não sei se discutiremos a moção e depois a votaremos ou 

se abordaremos todos os assuntos, que eu penso que depois vai-se misturar muito, o Sr. 

Presidente depois dirá de sua justiça, mas eu continuo para a Fenando Caldeira. Penso que 

é melhor depois de discutido este assunto fecha-se o assunto e a seguir vamos ao assunto 

da Fernando Caldeira porque são assuntos diferentes e assim acho que as pessoas ficarão 

todas elas muito mais esclarecidas! ---------------------------------------------------------------------------

------ Muito bem já hoje várias pessoas fizeram aqui excelentes intervenções sobre esta 

questão do IDL! Eu quero dizer por uma questão de princípio para que fique claro a minha 

filha anda numa escola pública, estou satisfeito com o ensino na escola pública, quero dizer 

claramente ao meu amigo Bastos, que não sei se já aqui está ou não, que a minha filha 

numa escola pública também teve aulas durante estas duas semanas para acompanhar 

para os exames do 9º ano, quero dizer que a escola pública tem melhorado muito mas 

quero dizer que esta é uma opção minha e que respeito todas as outras! Como disse o meu 

amigo Paulo Matos para mim não há escola pública ou privada, há educação, isso é que é o 

mais importante! Poderíamos hoje evidente, penso que isto será um consenso na opinião 

pública, que esta questão da duplicidade de escolas nos mesmos espaços terá que acabar! 

E é mais do que evidente que se teriam que fazer alguns acertos nos contratos de 
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associação! Para mim é claro! Se é agora ou se é daqui a 3 anos é outra questão, mas 

ninguém em Portugal, com certeza defenderá que haja duplicação de dinheiros nos mesmos 

sítios, nos mesmos espaços! ------------------------------------------------------------------------------------

----- Poderia aqui também falar sobre o contrato ruinoso que é para o estado o encerramento 

do Duarte de Lemos! É um contrato ruinoso, contrato ruinoso, nem vou discutir porque eu 

acho que já é comum na sociedade, já toda a gente percebeu que é falso que os contratos 

de associação custem mais do que a escola pública! É falso! Está provado, se for preciso, 

se quiserem discutir, não vamos muito longe, basta irmos aos valores que o estado vai 

transferir para o município juntarmos a este os professores em cada umas das escolas e 

faremos essa comparação! Basta se nós quisermos comparar isso! Para mim isso é um 

assunto que está mais que arrumado, neste momento os contratos de associação saem 

mais baratos ao estado do que a escola pública! Mas como já disse a Sr.ª Secretária de 

Estado e muito bem, isto não pode ser visto só por uma questão de dinheiro, também 

concordo com esta afirmação final dela, ela vai corrigindo, lentamente ela vai corrigindo! 

Portanto passando esse facto, isto é um contacto ruinoso para o estado, porque isto vai 

originar desemprego, vai originar subsídios de desemprego durante 3 anos, vai originar 

transportes a dar com um pau, andamos aqui a falar em sustentabilidade, em consumo, em 

pagar impostos sobre o gasóleo, um conjunto de impostos à volta do consumo, à volta do 

meio ambiente, e depois por sua vez estamos pelo lado contrário a meter isto tudo outra vez 

na rede, enfim! ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não vou também falar aqui na questão do promotor do IDL ou dos donos do IDL! 

Também poderia falar sobre a posição deles, que como disse o Sr. Presidente e muito bem 

os chamaram para vir ajudar Águeda e agora basicamente dão-lhes um xuto! Não vou falar 

sobre o investimento que estão a fazer neste momento! Que gastaram 150 mil euros em 

sistemas de proteção e segurança na escola, muitos deles que não existem na escola 

pública! Eles foram obrigados a fazê-lo! Não vou falar no pavilhão que estão a fazer que 

custa mais de meio milhão de euros, não vou falar de nada disso! Há uma coisa que eu sei, 

já disseram aqui no IDL nunca nenhuma criança pagou para lá andar a estudar! É uma 

escola com gestão privada, com donos privados mas com os mesmos fundamentos da 

escola pública! -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas também já aqui referimos dois pontos muito importantes, primeiro em Águeda 

temos uma carta educativa aprovada pelo município e aprovada pelo ministério. Nesta carta 

educativa o IDL consta lá como escola integrante da rede de escolas do Município de 
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Águeda. Também já disse o Sr. Presidente e muito bem, que o ano passado assinámos um 

contrato interadministrativo de delegação de competências com o estado que foi publicado 

em Diário da República no dia 28 de Julho de 2015, a que o estado chama contrato de 

educação e formação municipal. Este contrato é um contrato muito claro e muito definido, 

muito específico! E à luz deste contrato o estado viola este contrato com o município! 

Porque o município tem determinadas regras, os agrupamentos escolares têm determinadas 

regras e o estado tem determinadas regras! E a rede escolar pública tem que ser definida 

pelo município, isto é claro, está lá definido, depois de ouvido o concelho municipal de 

educação. -------------------------------- 

------ Portanto quando a Sr.ª Secretária de Estado vem dizer que acaba o IDL, muito bem! 

Ela tem essa competência, ou que acabam as turmas do IDL, o que ela não tem 

competência é para definir onde é que estão as vagas do estado no município, porque isto 

cabe ao município, cabe ao Sr. Presidente da Câmara tratar disto! A Secretária de Estado 

não pode vir dizer aonde é que estão as vagas, nem a sobre proposta dos diretores 

escolares, porque estes representam o seu agrupamento mas não representam o município! 

E existe um contrato assinado entre o município e o estado, em que o estado viola esse 

contrato com o município, portanto desde já me parece a mim, Sr. Presidente que teremos 

aqui mais matéria para defender a nossa posição que não a matéria de dizermos não 

concordo o que faz a Sr.ª Secretária de Estado, não concordo com o governo, já escrevi ao 

governo, não! Julgo que há outros caminhos e apontaremos aqui na nossa moção porque 

há matéria de facto e de direito aonde o município de Águeda se pode agarrar! Porque não 

pode a Sr.ª Secretária de Estado ao abrigo de determinados contratos rompê-los e também 

começar aqui agora a romper os contratos com o município de Águeda! O município de 

Águeda tem obrigações a cumprir, tem! Mas tem também que exigir que o estado as 

cumpra! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto rapidamente, porque já muito se disse e eu não quero estar agora a repetir 

tudo o que se disse, passaria a apresentar a moção e passaria a falar de alguns aspetos 

que considero importantes à luz disto! ------------------------------------------------------------------------

------ Considerando que Águeda vive um momento de incerteza em relação à sua rede 

escolar, no que diz respeito à oferta dos 2º e 3º ciclos em virtude da interpretação do 

despacho normativo 1 H 2016, de 13 de Abril de 2016, que altera o despacho normativo 

número 7 B, de 2015, publicado no Diário da Republica 2º série número 8, 7 de Maio de 

2015, que determina os procedimentos de matricula e respetiva renovação. Considerando 
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que em razão de interpretação do referido despacho normativo 1 H de 2016, que entrou em 

vigor em 14 de Abril de 2016, Águeda pode, a breve prazo, vir a perder o Instituto Duarte 

Lemos, escola de tipologia EB 2+3 que funciona há 20 anos no concelho de Águeda sempre 

com contrato de associação com o ministério da educação, celebrado para suprir 

necessidades do serviço público de educação desde a sua fundação! Considerando que o 

IDL é uma escola que assegura a frequência escolar do 5º ao 9º ano de alunos oriundos das 

uniões de freguesias, ou das freguesias, de Travassô, Óis da Ribeira, Trofa, Segadães e 

Lamas do Vouga, bem como de parte da freguesia de Macinhata do Vouga. Considerando 

que o IDL é uma escola que tem atualmente 22 turmas, 55 funcionários, dos quais 36 são 

professores, cerca de 590 alunos, dos quais 214 são apoiados com ação social escolar e 35 

com necessidades educativas especiais! Considerando que o IDL é uma escola que envolve 

cerca de 600 famílias, incluindo pais e alunos, funcionários, professores, o município de 

Águeda e a sua comunidade educativa revela grande interesse por esta instituição de 

ensino em razão da sua elevada qualidade comprovada em todas as avaliações que tem 

sido sujeita, bem como no facto dos seus alunos gostarem de a frequentar, como se pode 

notar na sua elevada adesão! Considerando que está em vigor no município de Águeda uma 

carta educativa aprovada por esta assembleia municipal e pelo ministério da educação e 

que o IDL faz parte da nossa rede escolar, dando apoio às freguesias acima identificadas, 

permitindo que o município de Águeda tenha optado pela não construção de mais uma 

escola pública por força da existência deste estabelecimento e das necessidades de 

prestação do serviço público de educação que esta cobra. Considerando que o município de 

Águeda dando cumprimento à carta educativa em vigor, decidiu construir recentemente o 

centro educativo da Trofa, escola básica do 1º ciclo, num investimento de cerca de 1,5 

milhões de euros, situado em zona limítrofe ao IDL, para a utilização de diversas energias 

daí derivadas tendo entrado em funcionamento neste ano letivo e já estando atualmente 

lotado, dando corpo dessa forma à intenção municipal de agrupamento da prestação de 

serviço do ensino até ao 9º ano no mesmo local. Considerado que o plano estratégico de 

educação municipal tema que a Universidade de Aveiro está a elaborar neste momento em 

execução das obrigações do município para com o ministério da educação, o Instituto 

Duarte Lemos tem sido até ao momento considerado como parte integrante do mesmo. 

Considerando ainda que a Sr.ª Secretária de Estado da administração escolar tornou pública 

a posição de que o atual governo não encara os contratos de associação anteriormente 

assinados com o ensino particular educativo como sendo plurianuais e que em face desta 
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decisão e de uma analise à atual rede escolar existente concluiu pela não autorização de 

constituição de novas turmas em inicio de ciclo de 5º e 7º ano do Instituto Duarte Lemos. 

Considerando que esta decisão implica a perda imediata de 8 turmas entre 200 a 240 

alunos, no próximo ano letivo, facto que obrigará a que muito provavelmente o Instituto 

Duarte Lemos encerre as suas portas no final do próximo ano letivo. Considerando que o 

encerramento do Instituto Duarte Lemos pelos motivos supra expostos terá as seguintes 

implicações concelhias: o desemprego de um número considerável de docentes e não 

docentes, a inadequação da carta educativa por esta via da oferta educativa concelhia, 

alterações irremediáveis na vida dos pais, encarregados de educação e todos os alunos 

abrangidos que por esta via têm apenas cerca de um mês para alterar toda a sua 

organização familiar, alterações substantivas vida dos alunos com mudanças de escolas, 

alterações de horários, meios de transporte e em muito casos manuais escolares. 

Considerando que o município de Águeda e o ministério da educação estabeleceram um 

contrato de educação e formação municipal número 549-2015, é assim que ele se chama 

embora nós falemos em Contrato Interventivo de Delegação de Competências, o nome que 

está no Diário da República é este, publicado em 28 de Julho de 2015 e que está em vigor 

por mais 4 anos. Considerando que na cláusula 3 deste contrato são muito bem definidas as 

responsabilidades de cada uma das partes agrupamentos escolares, município e ministério 

da educação, através de uma matriz de responsabilidades que está no anexo 2 e que em 

face do mesmo se torna obrigatório pelo menos a consulta do município pelo MEC nas 

áreas abaixo indicadas, torna-se mais que a consulta! Há determinadas responsabilidades 

que é do município. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A1- planeamento estratégico no nº 10 define a matriz- definição anual rede escolar e da 

oferta educativa e formativa, é de responsabilidade conjunta do município e do agrupamento 

escolar. Estando esta tomada de posição do município dependente de consulta prévia ao 

conselho municipal de educação. Situação esta que nós saibamos nunca existiu. Na alínea 

B2 na gestão de recursos define a matriz nº 2- definição de critérios para organização e 

gestão de rede escolar municipal; nº 3- definição da implementação e gestão do plano anual 

de transportes escolares. Estes dois pontos estão sob a responsabilidade do município e 

dependentes de consulta prévia ao concelho municipal de educação que nunca se 

pronunciou sobre isto. É a tal história que o Paulo Matos dizia que a Sr.ª Secretária de 

Estado disse, transportes não é um problema nosso, é um problema da câmara! Pois ela 

evoca um contrato que existe, e é um problema da câmara está definido no contrato só que 
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ela não pode evocar por um lado o contrato para umas coisas e depois para outras, porque 

está claro que a definição da rede escolar é da dependência do município e dos 

agrupamentos escolares. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Organização administrativa na alínea D1 diz o seguinte: nº1- definição de vagas por 

ano de escolaridade em cada agrupamento escolar é da responsabilidade conjunta dos 

agrupamentos escolares e do município. Responsabilidade conjunta! Não tem que ser o 

ministério a reunir com os agrupamentos a perguntar as vagas, é uma responsabilidade 

conjunta. Os agrupamentos com o município! Nº4- gestão e implementação de processo de 

matrícula é de responsabilidade conjunta do município e do agrupamento. Nº7- a gestão do 

processo da colocação dos alunos é da responsabilidade do município. É o município que 

define onde é que vai colocar os alunos, não é o ministério nem são os agrupamentos, na 

nossa opinião! -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ D2- organização pedagógica nº2- constituição de turmas são da responsabilidade do 

agrupamento carecendo da aprovação do município. O agrupamento não pode constituir as 

turmas sozinho para isso tem que ter a aprovação do município, portanto, são vários itens 

aonde o município tem efetiva responsabilidade e ou a exerce ou não a exerce! Se o estado 

não a deixa exercer existem meios, eventualmente legais, para fazer ver a sua posição 

porque é o que o ministério fez em relação ao ensino cooperativo e particular, acha que 

existem meios legais, diz o ministério, para romper com um conjunto de contratos e por isso 

avançou com o processo e o ensino particular e cooperativo, se quiser, que vá para tribunal! 

É o que eles estão a fazer! ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Considerando que para a análise das vagas da rede escolar pública para acolhimento 

dos alunos que tenham que abandonar o Instituto Duarte Lemos, não foi tido em conta o 

município de Águeda, como obriga o contrato existente entre o MEC e este município, 

considerando ainda que para a referida analise só tenham sido ouvidos alguns dos 

diretores, não todos, de alguns agrupamentos escolares do município de Águeda, os quais 

não representam o município! Aliás, como resulta do documento de análise da rede do 

estabelecimento do ensino particular e cooperativo com contratos de associação em que se 

refere, diz este documento, foram convocados os diretores dos agrupamentos escolares e 

que cada um dos diretores descreveu a capacidade de acolhimento das suas escolas, a 

situação demográfica, localização, antevisão de problemáticas, transportes escolares e 

outras particularidades identificadas na zona de implementação da escola pública anexo 1! -

------ Então esta é uma responsabilidade do município, num contrato entre o ministério e o 
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município e são os diretores dos agrupamentos escolares que vão fazer esta caracterização 

toda para o ministério? Podem não fazer, como consulta prévia, mas é ao município que 

eles têm que vir consultar finalmente, aliás, na reunião que segundo sei teve a Sr.ª 

Secretária de Estado com os estabelecimentos de ensino cooperativo, ela própria disse que 

essa análise da rede que foi feita por via de GPS e lá não sei das quantas, que isso não 

teve grande influência, o que teve influência foi a informação dos diretores dos 

agrupamentos escolares estes são basicamente deram a informação da disponibilidade da 

rede, foi esta a informação que eu tive junto destas instituições! --------------------------------------

------- Vem então o grupo municipal do PSD e o grupo municipal do CDS-PP, de acordo com 

o estipulado no artigo 25º do regimento da assembleia municipal de Águeda propor que a 

assembleia municipal delibere: alínea A- manifestar o seu veemente repúdio à decisão 

tomada pelo governo e que compromete a continuidade do Instituto Duarte Lemos como 

escola integrada na rede escolar educativa do concelho de Águeda; alínea B- recomendar à 

Câmara Municipal de Águeda que exija ao governo o cumprimento do contrato educação e 

formação municipal nº549/2015, assinado com o ministério da educação sobre a 

reorganização da rede escolar; alínea C- recomendar à câmara municipal de Águeda que 

promova todos os esforços no sentido de assegurar a continuidade do contrato de 

associação com o Instituto Duarte Lemos, respeitando desta forma as deliberações desta 

assembleia municipal, nomeadamente as vertidas na carta educativa em vigor do concelho 

de Águeda, aprovado pelo município e que prevê a existência de um estabelecimento de 

tipologia EB 2+3 nesta zona do concelho; alínea D- que desta moção seja dado 

conhecimento as seguinte entidades sua Excelência Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da 

Educação, srª. Secretária de Estado e Adjunta da educação e Sr. Secretário de estado da 

Educação, bem como às demais entidades competentes. ----------------------------------------------

------ É pois esta moção que submetemos à decisão desta assembleia, uma moção 

absolutamente isenta de questões ideológicas, de privados, de públicos e que simplesmente 

tenta fazer valer a posição de Águeda no interesse dos seus munícipes e das suas crianças 

porque insistimos nisto. Temos um contrato assinado com o ministério da educação, somos 

salvo erro uma da 13 ou 14 câmaras, são únicas as que existem no país, que assinaram 

este contrato e este contrato dá-nos responsabilidades, mas dá-nos também esta grande 

vantagem de podermos decidir na nossa casa qual é o nosso caminho! A não ser que o 

Ministério entenda violar contratos!” ---------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Seara – Águeda e Borralha:  -------------------------------------------------------------------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 17 e 20/junho/2016  

 

------ “Muito boa noite a todos novamente! Eu hoje aprendi aqui uma lição do que é isenção 

do que é não ser ideológico e o que é ser quase santo a discutir estas coisas. Santos, sim, 

são vários. E eu queria dizer uma coisa. Se há coisa que eu sei fazer é política. Se há coisa 

que eu sei fazer, portanto, é, demagogia. Se há coisa que eu sei fazer é manipular números. 

Se há coisa que eu sei fazer é tudo aquilo que abomino na política. E estamos a discutir 

uma coisa séria demais, para virmos para aqui esgrimir falsos argumentos. E não façamos 

das pessoas, que tão bem informadas, aqui foi dito, que estão. Aliás, hoje em dia só não 

está informado quem mesmo não quer. Isto hoje é tudo fácil, à distância de um clique a 

gente lê tudo. Lê o que diz, Hilário, a Procuradoria-Geral da República, a gente lê o que diz 

o tribunal de contas, a gente lê. A gente lê o que diz a comissão europeia e a troika, a gente 

lê! E a gente lê os estudos que são feitos. -------------------------------------------------------------------

------ E eu gostava de dizer uma coisa. Há uma coisa feia, que se faz na política, que eu não 

tenho o hábito de fazer. Preocupa-me é quando os cidadãos que só mal falam dos políticos 

usam as mesmas armas e isso é que me assusta. Pasme-se que eu ouvi aqui hoje, quer 

inadmissível, reparem, inadmissível e eu estou de acordo, inadmissível que, fechando o 

Instituto Duarte Lemos os nossos meninos fossem para Eixo. Estou inteiramente de acordo. 

Inadmissível que fossem para Eixo e para S. João de Loure. Inadmissível! O problema é que 

os documentos são públicos! Os documentos são públicos, meus senhores. E eu tenho aqui 

a lista dos transportes do IDL, Instituto Duarte Lemos. Então aqui reparem, Almear, que 

pertence a Travassô, Hilário, verdade. Cabanões, também pertence, Hilário. Cheira, também 

pertence. Fontinha, Lamas, Lameiro, Mourisca, também pertence. Mourisca, Mourisca, 

também pertence. Nogueira, que eu não sei onde é, mas também deve pertencer. Nogueira, 

não sei onde é, mas deve pertencer. Óis da Ribeira, Hilário, também pertence. Isto não é um 

documento meu, eu leio para não haver dúvidas. Serém, também pertence a Macinhata. 

Travassô, também pertence. O problema é o azul e o verde, vamos lá começar agora a falar 

a sério, porque sou contra que os meninos de Águeda vão para Eixo e para onde? S. João 

de Loure. Eu sou contra, mas é que sou mesmo! A-dos-Ferreiros é alguma das freguesias 

que falaste aqui, Hilário? Está aqui, A-dos-Ferreiros. Águeda, está na área de influência? 

Alquerubim, a verde! Alquerubim! Uma terra que conquistámos agora a Albergaria. 

Alquerubim, a verde! Eu sou contra que os meninos de Águeda vão para fora do concelho, 

sou mesmo contra. É que eu aí estou mesmo de acordo convosco. Alquerubim, é nosso 

concelho? Ai os meninos de Alquerubim podem vir para nós, os nossos é que não podem ir 

para Alquerubim. Pois é, a gente abana a cabeça quando vem cá e julga tudo e não diz 
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tudo. Eu sei que é ignorância, ó Hilário. Hilário, estou a discutir, não te interrompi uma única 

vez! Hilário, não tive habilidade de te chamar ignorante, incompetente, nada! Não te chamei 

nada Alquerubim, para além do que está a verde de Alquerubim, passa para a página 

seguinte, Alquerubim. Depois tem Alto do Rio, Recardães. Assequins, Águeda. Barrô, Barrô. 

Borralha, Borralha. Casal de Álvaro, Eirol, também tem Eirol. Eirol aqui o primeiro, mas na 

página seguinte também tem Eirol, só 5, mas não são de cá. E eu sou contra que os nossos 

meninos vão para outros concelhos. Sou mesmo contra. Juro, sob palavra de honra. E 

depois, Espinhel, Fermentões, Giesteira, Gravanço, Oronhe, Oronhe, Recardães, 

Recardães, Vale das Figueiras e até Valongo. -------------------------------------------------------------

------ Depois dizer que a gente quando pega num estudo, que é este e este estudo é o tal 

estudo do Google Maps, é um estudo que foi feito de uma forma séria. Não convém a gente 

vir para aqui misturar tudo e de educação fazermos uma salada de fruta, tentando fazer dos 

outros, aquilo que eles não são. Ou seja, não permito que cada um venha aqui dizer o que 

quer e não tenha direito ao contraditório. E o que diz aqui, como é óbvio, no raio apanha 

todas as escolas públicas existentes. Apanha todas as escolas publicas existentes. E foi um 

estudo, que inclusivamente diz qual foi o índice de ocupação das escolas, que por acaso 

tem erros. Eu até tive cuidado de chamar a atenção. 5, e o índice de 5 é completamente 

ocupada! Como também a escola de Aguada de Cima completamente ocupada. O que não 

é verdade e penso que o Sr. Presidente da Assembleia, não nessa função, contactei-o 

porque sou membro do conselho Municipal de Educação, dizendo “Olhe que há um erro, 

porque não é verdade.”, da mesma maneira da escola de Eixo, eu sei porque me informo e 

tenho essa obrigação para vir aqui para falar com propriedade. Também tem índice 5, 

porque vai do nível 1 ao índice 5. Índice 1 está quase a fechar, índice 5 está a rebentar 

pelas costuras. E este estudo foi feito para se aferir da realidade e das vagas existentes. E 

depois outra coisa, que eu não acho correto, é a gente fazer de contas que uma lei que é de 

79, que é das escolas com contrato, seja uma coisa de ontem. O contrato é que lá vinha 

inequívoco, e eu estou de acordo com ele! E eu estou de acordo com o contrato! Aonde o 

estado não garante o ensino para todos, não tem condições físicas e humanas para dar 

aquilo que é a obrigação do Estado, que é a educação, compete ao Estado arranjar uma 

forma de o fazer. Qual foi a forma que encontrou? Foi com escolas privadas que, 

obviamente, se é educação que é dada nas outras escolas, é uma escola da rede pública. 

Pois se é paga pelo Ministério, queriam que fosse de que rede? Agora é preciso sabermos 

também mais números. Em Portugal existente 2 mil 600 e tal escolas privadas. Vou voltar a 
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dizer que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Em Portugal existem 2 mil 600 e tal 

escolas privadas. Das quais, só 79 têm contrato de execução. Contrato de associação. E, 

portanto, quem assinou os contratos, conhecia a lei e sabia que a lei diz claramente quando 

deixarem de ser necessários, acabou. Isto é desde 1979, mas em Portugal quando a gente 

não quer acabar com as coisas e hoje ouvi aqui brilhantemente, é assim: primeiro, temos 

que ter muito cuidado, e então vamos fazer uma análise profunda. Depois temos uma 

equipa de acompanhamento e finalmente após reunir os dados todos, criamos uma 

comissão de análise mais aprofundada ainda dos dados... não, que ninguém venha para 

aqui dizer, muito menos os Srs. que são os donos dos colégios, que não sabiam o que 

assinaram, porque eles conhecem a lei desde 1979. Eles conhecem essa lei, e as 

alterações que teve. E pasme-se que agora se diz que ninguém estava a contar com isto. 

Estava-se a contar com isto há muito tempo. O que eu acho estranho é que ninguém 

contasse que um governo tivesse assinado por 3 anos para dar estabilidade em Setembro. 

Mas não é um Setembro qualquer, é o Setembro que antecede o Outubro das eleições o 

que quer dizer que é um governo de gestão. Isto é que eu acho uma coisa perfeitamente 

absurda. Um governo que está em gestão, que pratica atos de gestão, é em Setembro 

quando há eleições em Outubro que lembrou... Agosto, Maio... em Setembro que assina 

algo para transmitir estabilidade àquilo que estava definido na lei. Depois dizer, que 

obviamente, que Águeda, infelizmente, e aí estou de acordo com o Sr. Presidente, 

infelizmente Águeda tem capacidade de receber todos os alunos. E eu estou mesmo de 

acordo com o Sr. Presidente da Câmara neste ponto. Infelizmente, e por razões de 

sustentabilidade, por razões socias, por razões económicas, por todo o tipo de razões, eu 

gostava que Águeda tivesse muito mais escolas, que Águeda tivesse necessidade de facto, 

do Instituto Duarte Lemos e outros Institutos Duarte Lemos porque era sinal que estávamos 

com natalidade e a natalidade é também um sinal de vigor económico, social e não 

estávamos a passar pela situação que estamos a passar. ----------------------------------------------

------ Queria dizer que a escola pública é uma obrigação do Estado e essa tem que ser dada 

a todos os meninos. E o que não pode ser aqui escamoteado também é que foram abertas 

escolas publicas, por exemplo em Coimbra aonde... escolas publicas não, desculpe, escolas 

privadas em Coimbra, muitas escolas privadas em Coimbra quando se sabia que Coimbra a 

escola publica já era excedentária. E aqui eu não quero entrar na discussão, porque não 

posso entrar na discussão, porque essa discussão não é uma discussão séria que é o que é 

que é melhor, se a escola pública ou se é a escola privada. E a mim custa-me também, e 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 17 e 20/junho/2016  

 

podem ter a certeza disto, que ao falar disto, que me custa saber que há professores das 

escolas privadas que, eventualmente, possam ficar sem emprego. Que há auxiliares de 

educação que, obviamente, podem ficar sem emprego. Porque para mim o emprego em é 

privado nem é público. A situação de carência nem é privada nem é pública. É a situação da 

pessoa humana. Tive pena, durante os últimos anos, quando do ensino público saíram 28 

mil professores, 28 mil professores. E muitos alunos, não houvesse uma indignação por 

parte de toda a população independentemente de ser privado ou público. Queria agora, 

deixar este assunto e passar a falar da educação em Águeda. ----------------------------------------

------ Há um contrato chamado, inicialmente, municipalização, agora chama-se aproximar 

mais.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E, portanto, queria dizer que discordo abertamente do encerramento de todas escolas 

que vão de Águeda até Macieira de Alcoba, todas as escolas primárias. Sou contra o 

encerramento de todas as escolas que vão de Águeda primárias até Belazaima, toda a zona 

serrana, não tem uma escola primária. Que não acho grande piada às megas escolas e à 

mega concentração. Que fui Presidente da Associação de Pais da escola Fernando 

Caldeira, porque na altura em que a minha filha mais velha para lá foi, diziam que aquilo era 

o fim do mundo e não sabia se a minha filha vinha lá em estado de coma, ou em estado de 

cama ou mesmo morta. E tive o cuidado de ser como sou em tudo, uma pessoa ativa e 

participativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vou-vos contar uma coisa. Eu ia cheio de medo dos meninos do 7º, 8º e 9º ano porque 

eram muito mais velhos. Os únicos problemas que existiram na Fernando Caldeira foram 

exatamente com os meninos que vinham da escola primária e do 6º. Não foi nenhum 

problema por aí além e a minha filha não deixou de tirar 5 a tudo. Ou 4, ou lá o que é que foi 

e ser boa aluna. E, portanto, aquilo que é preciso na educação, Sr. Presidente da Câmara e 

vamos falar de educação é exatamente, essas pessoas carenciadas e desfavorecidas que 

parece que fazem parte da escola Fernando Caldeira, não é arranjar programazinhos como 

disse a Sra. Cristina Cruz nem coisas que eu até fiquei um bocado assustado com o que ela 

disse, que a abordagem não me pareceu a melhor. O que é preciso e necessário no ensino 

em Águeda e isso é sentido pelos professores é por exemplo aumentar o número de 

psicólogos, é por exemplo aumentar o número de terapeutas da fala, é auxiliar aqueles que 

são mais desfavorecidos. É para isso que servem os políticos, Sr. Presidente da Câmara. 

Estamos aqui para ir ao encontro dos que têm mais necessidade! E isso é que é fazer 

política pela educação, por o futuro e por igualdade de oportunidades a todos. Porque a 
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escola, Sr. Presidente da Câmara, não é para ninguém competir, Sr. Presidente da Câmara. 

A escola, Sr. Presidente da Câmara não é para quadros de honra, Sr. Presidente da 

Câmara. A Câmara é o elevador social e é a única coisa que diferencia o pobre do rico e 

que faz de todos iguais neste país. A educação não é uma mera conversa! A educação são 

atos! E atos é o que é preciso na educação neste país! Sr. Presidente da Câmara, sabia que 

os estudos mais recentes, relativamente aos iPads e aos computadores nas escolas, 

estudos científicos, sérios, feitos nos Estados Unidos, por cientistas nos Estados Unidos, 

dizem que os meninos que usam o papel e a caneta têm melhores notas e melhores e 

melhor aproveitamento que os meninos que usam a tecnologia de ponta? O Sr. Já ponderou 

isso na sua rede escolar? Ou o Sr. limita-se áquilo que eu aqui lhe disse e mantenho? O Sr. 

não passa de alguém que emitiu um parecer de profissão de fé de querer fazer mais e 

melhor pela educação. Pela educação não quer fazer mais e melhor! Ou se faz mais ou 

melhor, ou então calamo-nos! Diga-me uma coisa, o Sr. apresentou este projeto há um ano. 

Passou 50% do tempo que o Sr. vai por em pratica. Diga aqui e agora porque é isso que 

estamos a analisar. O que é que o Sr. fez de mais, pelo ensino? O que é que está melhor no 

ensino? Mas não digo com palavras vans, diga com coisas efetivas para nós analisarmos 

se, de facto, estamos no caminho certo ou se calhar isto é uma mera conjugação de 

intenções que pode dar em nada e sim, os nossos meninos estarão a ser instrumentos de 

pesquisas cientificas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Era isto que eu queria que fosse falado aqui e agora e a questão do IDL penso que 

está resolvida pela Sra. Secretária de Estado, com clareza disse tudo o que tinha a dizer e o 

próximo ano é conforme está no estudo que ela apresentou.” ----------------------------------------- 

------ Pedro Vidal – Préstimo e Macieira de Alcoba:  ---------------------------------------------------

------ “No que diz respeito à tomada de decisão do governo, relativamente às escolas com 

contrato de associação e no que respeita específica e inclusivamente ao Instituto Duarte 

Lemos, cabe-me a mim, em nome do CDS, dizer o seguinte. É o Instituto Duarte Lemos uma 

escola com contrato de associação. Faz parte da rede pública e presta um serviço público. 

Sendo que a sua utilização é totalmente gratuita para a as famílias. Estes estabelecimentos 

de ensino, foi construído com capital privado, tem uma gestão privada e é subsidiado pelo 

Estado, para responder de forma gratuita às necessidades da nossa rede escolar. A 

implantação desta escola na freguesia da Trofa do Vouga foi uma decisão do Ministério da 

Educação dada à insuficiente capacidade das escolas públicas do nosso concelho em 

receber todas as crianças de 2º e 3º ciclo. Abriu portas em 1997 e de lá para cá, prestou 
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sempre um grande apoio às famílias do nosso concelho. As crianças e os jovens que 

frequentam o IDL são provenientes de todas as freguesias do concelho, embora haja uma 

maior incidência nas freguesias da sua área de influência. Óis da Ribeira, Travassô, Trofa 

do Vouga, Segadães, Lamas do Vouga e uma parte de Macinhata. Metade dos seus alunos 

beneficia de subsídio de ação social escolar. As famílias que não pertencem a esta área, 

optam pelo IDL, especialmente, por questões relacionadas com a segurança, pelos 

resultados publicados nos rankings, pelo transporte, pelo ambiente familiar que ali se vive. E 

no que diz respeito ao transporte, há pouco o meu colega Paulo falou do transporte, esteve 

aqui a elencar uma serie de localidades, eu devo responder ao Paulo, que no que o 

transporte diz respeito, todos os alunos que vão para o IDL vão por vontade própria. E 

pagam o transporte do seu próprio bolso! E muito desses encarregados de educação 

trabalham nas áreas abrangidas como é o caso das Barrosinhas. Mais, se o previsível 

encerramento do IDL no final do ano letivo de 2016/2017 for uma realidade, quando 

aumentar a necessidade de resposta, a única solução possível será exportar as nossas 

crianças para cidades vizinhas, conforme podemos verificar no estudo, no tal estudo do 

Ministério da Educação, que considera que as escolas de S. João de Louro e de Eixo são 

escolas de acolhimento do IDL. Se tivermos em atenção o estudo, parece-nos inaceitável, 

mandar os nossos alunos, o nosso concelho para o concelho de Albergaria, quando o 

mesmo estudo prevê a abertura de duas turma nos 5º, 7º e 10º anos no colégio de 

Albergaria, por carência de resposta de uma das escola que lá, por acaso, carece de obras. 

Mais, é deplorável a forma como a Sra. Secretária de Estado da Educação, tratou da 

comunidade educativa do IDL ao permitir que todos tomassem conhecimento da não 

atribuição de turmas de básico, os 5º e 7º anos, financiadas, e consequente encerramento 

desse estabelecimento no final do próximo ano letivo pela comunicação social e redes 

socias no dia 17 de maio. Segundo sabemos, até agora o IDL ainda não recebeu qualquer 

ofício a informar da decisão do Ministério. O que está a acontecer é um desrespeito pelas 

crianças, pelos jovens, pelos pais, pelos funcionários e pelos professores do IDL. Da mesma 

forma, é injustificável não terem consultado, quer o Executivo Municipal, quer Assembleia 

Municipal a pronunciar-se sobre esta situação, visto que somos aqueles que melhor 

conhecemos a realidade social e territorial de todo o nosso concelho. Concordamos que se 

as turmas diminuem nas escolas publicas, também deve diminuir das escolas com contratos 

de associação e que se cumpra o preconizado despacho normativo número 1 H  de 2016 de 

14 de abril no seu artigo 3º.9º que diz: “A frequência de estabelecimentos de ensino 
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particular e cooperativo com contrato de associação na parte do apoio financeiro outorgado 

pelo estado é correspondente à área geográfica de implantação da oferta abrangida pela 

implantação do contrato.”. Estamos a 3 meses do início de um novo ano letivo. E não 

podemos concordar quer por preconceitos políticos de quem nos governa, quer por 

questões ideológicas e se causa tanto transtorno e tanta instabilidade na comunidade 

educativa, não se dá orientação às famílias, onde devem ou não matricular os seus filhos, 

nem tão pouco as escolas públicas sobre número e a proveniência de alunos que irão 

receber. No meio de todas esta instabilidade criada, vai começar uma corrida às vagas nas 

escolas públicas, que as famílias consideram mais adequadas e quando estas terminarem, 

as restantes crianças e pais, irão ver-se obrigados a frequentar estabelecimentos de ensino 

com projetos educativos com os quais não se revê aí, colocando em causa o desempenho e 

o sucesso escolar dos alunos, que são as nossas crianças e os nossos jovens. Toda esta 

confusão e trapalhada deve-se ao facto do atual governo, do Partido Socialista, Bloco de 

Esquerda, PCP e verdes, terem uma visão de que um serviço educativo deve estar ao 

serviço de uma ideologia politica e não ao serviço dos alunos. Relembro aqui, que não está 

em causa questões de índole financeira, até porque de acordo com o tribunal de contas, 

pagar turmas com contrato de associação fica, pelo menos, 400 euros mais barato por 

aluno. Todas as justificações apresentadas até agora, fazem-nos temer que dentro de pouco 

tempo, dado o número de salas de jardins-de-infância da rede pública que vão ficando com 

poucos alunos, o mesmo ataques seja feito às IPSS do nosso concelho, uma vez que estas 

também são financiadas pelo Estado, pelas famílias e pela própria capacidade de iniciativa. 

A diferença, respeita ao lucro gerado, que nas IPSS é socialmente reinvestido e nas escolas 

reverte para os investidores que voltam a investir na melhoria das instalações e na 

qualidade da oferta que na escola pública todos sabemos o quão difícil isso se torna. E, 

simplesmente, vemos muitas vezes pisos degradados e equipamentos inoperacionais. 

Porquê? Por falta de verbas. Ainda que para as famílias essas mesmas sejam inteiramente 

gratuitas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Termino, agradecendo ao Instituto Duarte Lemos, à sua direção, aos seus professores 

e funcionários, todo o trabalho que têm desenvolvido até aqui. Esperamos todos que a bem 

de futuro das crianças e dos jovens do nosso concelho, o Instituto Duarte Lemos continue a 

manter por muitos e longos anos as suas portas abertas.” ----------------------------------------------

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

------ “Poderia começar esta minha intervenção por fazer também eu aqui um discurso sobre 
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aquilo que ideologicamente eu penso relativamente à educação, mas penso que é muito 

mais pertinente colocar aqui um conjunto de questões ao Sr. Presidente da Câmara para 

que, respondendo pelo executivo, tenha oportunidade aqui perante esta assembleia de 

deixar um conjunto de respostas que à muito deveriam ser conhecidas por esta Assembleia 

e pelo público em geral. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tal como aqui foi dito, Sr. Presidente, há alguns meses atrás ou há cerca de 1 ano 

atrás, a autarquia de Águeda celebrou com o Governo Central um contrato que visava a 

delegação de competências na área da Educação. Contrato assinado de boa-fé e aprovado 

por esta Assembleia! E a primeira pergunta Sr. Presidente é se esse contrato já está ou se 

ainda está em vigor? Perguntar-lhe também Sr. Presidente se está ou se vai ser cumprido o 

definido na matriz de competências e responsabilidade, nomeadamente no caso de 

competências estratégicas, diz respeito associadas ao referido contrato. Presumindo que o 

referido contrato esteja ainda em vigor era prerrogativa desta autarquia, entre outras, a 

definição anual da rede escolar e oferta educativa e formativa, simplificando com este 

contrato em vigor e à Câmara Municipal e aos agrupamentos, e não ao ministério que cabe 

a responsabilidade definição da rede escolar e do trabalho que lhe está inerente. Pergunto-

lhe Sr. Presidente, foi a definição anual da rede escolar e da oferta educativa e formativa 

realizada por esta autarquia ou permitiu-se que o ministério se lhe substituísse à revelia de 

um contrato assinado? Caso se verifique o incumprimento por parte do governo 

relativamente ao disposto no contrato celebrado pergunto-lhe também Sr. Presidente se irá 

esta autarquia denunciar o contrato ou irá fazer o que tem feito com a AdRA, em que os 

munícipes continuam a pagar faturas a dobrarem e a triplicar por investimentos que nunca 

foram feitos! Era também Sr. Presidente prerrogativa desta autarquia a elaboração de 

pareceres e recomendações para a melhoria da educação! --------------------------------------------

----- Era também prerrogativa desta autarquia a elaboração de pareceres e recomendações 

para a melhoria de educação. E perguntava-lhe se relativamente à noticia de abertura de 

novas turmas do IDL se emitiu esta autarquia algum parecer técnico ou cientifico de 

recomendação? Se o fez o que dizia, a quem foi dirigido, quando foi e o que foi o 

respondido? Se é que foi respondido! Perguntar-lhe também Sr. Presidente porque o ano 

letivo não começa em Setembro, o ano letivo começa agora quando os encarregados de 

educação têm que fazer as matrículas dos seus educandos, se esta autarquia já definiu 

como é agora sua competência juntamente com os agrupamentos, qual é a rede escolar, 

qual é a oferta das turmas, quais são as turmas que irão abrir e onde, qual o número de 
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vagas em cada uma dessas escolas que constituem a nossa rede? Perguntar-lhe também 

Sr. Presidente, porque há pouco disse e não creio eu que o executivo tenha vindo para esta 

Assembleia sem ter presente na cabeça de cada um dos seus membros a lotação máxima 

de cada uma das escolas que compõem a nossa carta educativa e o número de vagas 

existentes em cada uma delas, perguntar-lhe Sr. Presidente se estão em condições de dizer 

a esta assembleia exatamente qual é a lotação de cada um dos estabelecimentos de ensino 

e qual é a lotação atual de cada um dos estabelecimentos de ensino? Eu gosto de números 

concretos! Não gosto daquele de 1 a 5! Gosto de números concretos até porque eles não 

são muitos e portanto, presumo eu, que serão facilmente passíveis de aqui ser transmitidos! 

Perguntar-lhe também Sr. Presidente, para terminar, se tendo em conta que o Instituto 

Duarte de Lemos não está autorizado a abrir nenhuma turma de início de ciclo para o 

próximo ano letivo, se esta autarquia já se inteirou sobre se o Instituto estará ou não de 

condições? Nós falámos muito de que o Instituto fechará daqui a 1 ano mas eu pergunto-

lhe, Sr. Presidente, se a autarquia já se inteirou, tendo em conta a redução que irá existir já 

neste ano letivo, se o instituto ainda estará em condições de abrir as portas no início do 

próximo ano letivo? Acho que é de elevada importância que o executivo tenha essa noção! -

------ Sr. Presidente parece-me que fica aqui visível e subentende-se das suas não posições 

públicas, e repito, das suas não posições públicas, que vossa excelência não terá feito tudo 

o que lhe era minimamente exigível e que, cumprindo o município a sua parte, obrigasse o 

Estado a cumprir com a dele, num âmbito de um contrato celebrado entre duas entidades 

que se supõem ser de bem! -------------------------------------------------------------------------------------

------ O fecho do Instituto Duarte de Lemos prejudicará as crianças, prejudicará as famílias e 

prejudicará, acima de tudo, a educação em Águeda! Por isso mesmo as responsabilidades 

resultantes da inação desta autarquia e do não cumprimento de contratos livremente 

assinados, nos seus deveres e nos seus direitos, terão ser a todos os níveis apuradas e os 

responsáveis deverão ser chamados à responsabilidade! -----------------------------------------------

------ Termino agora mesmo, Sr. Presidente, dizendo-lhe que com a mesma liberdade que 

vim aqui, não aqui neste exato local e aproveito também para fazer uma correção que à 

pouco disse que teria estado na primeira assembleia que aqui se realizou e não foi verdade, 

porque a reunião que me recordo foi lá em cima e não aqui, portanto faltei à verdade! 

Termino Sr. Presidente dizendo que com a mesma liberdade que votei favoravelmente um 

contrato de delegação de competências aqui virei, se assim for necessário, solicitar também 

eu a sua resolução!” -----------------------------------------------------------------------------------------------



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 17 e 20/junho/2016  

 

------ Jorge Miguel Santos Melo – PS: ----------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente, relativamente a este ponto da moção entreposta pelo PSD e pelo CDS, 

sinto que tenho que vir aqui dizer algumas coisas. Em 92 eu andava na escola Fernando 

Caldeira, era o executivo municipal do PSD, era o governo do PSD e a determinada altura 

quando passei do 6º para o 7º ano, a cerca de duas semanas de iniciar as aulas, disseram-

me não há vagas, vais para a C+S de Valongo! E eu vim, e também me recordo que os 

primeiros 2 ou 3 meses que vim nalgumas vezes vim com o meu pai trazendo-me de 

motorizada, ao tempo, outras tantas vezes vim de bicicleta e outras tantas vezes vim a pé! E 

não me lembro de na altura ver nenhum deputado do PSD, ver nenhuma figura do PSD 

auxiliar-nos! É que não me lembro mesmo! E hoje estão aqui alguns atores que estavam na 

altura! Hoje é o PSD, o mesmo PSD que esvaziou o país de tudo e de todos, o mesmo PSD 

que disse alguns anos esta parte, vão-se embora, emigrem! Não temos condições para vos 

ter cá! Pois agora não há, não se pode fazer omeletes sem ovos! E se não temos crianças, 

como é obvio, não poderemos ter e dar continuidade aos contratos de associação! E 

portanto terei que votar contra esta moção porque eu prefiro, e prefiro mesmo, que 

permaneça aberta a escola pública, neste caso a C+S de Valongo em detrimento de uma 

escola privada! Porque esta mesma escola privada prestou um serviço válido à sociedade, é 

verdade que sim, mas o fundamento para a criação da escola não tem que assentar na 

sustentabilidade através do estado! Porque se se trata de uma escola privada, é um 

investimento privado, tem que ter garantias de que se conseguem auto-sustentar! E tem que 

vir suprir as necessidades que eventualmente o ensino tenha, não pode o investimento 

privado estar à sombra do estado! Acho que é a génese, o princípio que está errado! Se o 

IDL fez um bom trabalho? Fez! Se eu sinto e também gostava que o IDL permanecesse 

aberto? Gostava! Até sou da freguesia da Trofa, até tive um familiar que lá esteve! É que 

gostava mesmo! Infelizmente não temos neste momento alunos suficientes para isso! Tanto 

quanto o Sr. Presidente da Câmara disse o ensino público tem neste momento capacidade 

para albergar todos os alunos e portanto entre decidirmos sobre o ensino privado ou sobre o 

público, tenho que defender o público! É a minha obrigação fazê-lo! E de momento é só!” ----

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

------ “O meu primeiro elogio a todas as pessoas que estão presentes e não só. Eu sou a 

favor da democracia, das manifestações! Há pessoas que não gostam, o PSD ainda há 

pouco tempo disse que não gostava de manifestações, que era contra as manifestações, 

que o hospital era uma desgraça a fazer manifestações! Eu gosto de manifestações, porque 
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isso seja o que for, é sempre uma realidade de que existe democracia! ----------------------------

------ Em relação a isto, depois de tudo o que foi dito temos que nos lembrar de uma coisa! 

Se estamos aqui hoje é porque existe democracia, existe uma coisa que se chama estado 

de direito! Estado direito, gostemos ou não gostemos, rege-se por leis! As leis são feitas no 

órgão legislativo, neste caso na Assembleia da República, e são executadas pelos governos 

de acordo com as suas normas! E nós todos temos a possibilidade, primeiro e a liberdade, 

de ser contra as leis, temos a possibilidade de nos manifestar, e ainda bem, e temos a 

possibilidade de influenciar, e ainda bem, e depois no final temos até a possibilidade de 

escolher quem nos representa e que possa alterar essas leis! Temos é uma obrigação e 

uma responsabilidade, e nós muito mais deputados municipais, muito mais aqueles ditos 

políticos que toda a gente diz mal, temos uma responsabilidade acrescida de cumprir a lei! E 

a lei aqui é clara! Contratos de associação quando há necessidades públicas, seja eles 

quais forem! E a lei que segue um princípio da escola pública de acesso e de integração de 

todos, uma responsabilidade do estado constitucional, também é uma lei! A constituição por 

acaso às vezes o PSD esquece-se e quis alterá-la ainda há uns 3 anos, e há 2 e há 4! É 

uma lei! O Dr. Paulo Matos falou na constituição como se fosse uma coisa, é a lei 

fundamental do país! É para cumprir! -------------------------------------------------------------------------

------ Além da questão constitucional do direito à educação garantido pelo estado com os 

diversos tipos de contrato, desde que haja necessidade, temos também que este princípio, 

como eu concordo, princípio do serviço público seja nesta situação, seja na saúde, seja na 

ação social, todo o princípio é o mesmo tem e está coberto, não só por estudos! A, B ou C a 

favor ou contra, mas pela lei um parecer da Procuradoria-Geral da Republica que foi 

promulgada e portanto a partir deste momento dá cobertura a todas as iniciativas do 

governo neste âmbito e que as considera legais. Podemos estar todos contra! Mas nós, o 

nosso dever, nós de todos, mas nós os políticos e então com responsabilidades é que 

temos que cumprir a lei! Não posso vir para aqui, poder posso (isso é uma mania minha de 

mandar nos outros, mas não posso!) nós todos podemos fazer tudo e vimos para aqui 

decifrar contra a lei e tudo! Agora nós somos responsáveis não podemos vir para aqui dar 

só a nossa opinião baseado e exaltar os ambientes, podemos considerar que a lei está mal 

feita, podemos dizer A, B ou C, no entanto temos que a cumprir. Eu sou multado se for a 

150km/h numa zona de 90, não concordo, e devia ser alterado! Epá mas enquanto eu não 

for alterado eu sou multado! -------------------------------------------------------------------------------------

------ É isto que chama o estado de direito! É isso que nós temos que fazer e é isso que me 
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leva a votar contra esta moção! Todos aqueles considerandos, há aqui um considerando 

que eu por acaso, a ser verdade, concordo perfeitamente, que é acho inadmissível se for 

verdade, e nada me diz que não é porque as pessoas que o afirmaram são pessoas de 

confiança, e andam na legalidade, que é dizer que os colégios com contrato de associação 

não foram avisados! Se isto foi assim sou contra! Temos que criticar a Sr. Secretária de 

Estado ou o Sr. Ministro, nesse caso se foram eles que fizeram! Não é admissível que não 

tenham sido informados, é um princípio de informação e de comunicação das decisões! Mas 

isto não invalida o princípio da lei, nem sequer vou estar a comparar aqui o que custa às 

famílias, que custa! O que custa aos professores, que custa! O que custa aos funcionários, 

que custa! Porque meus senhores custa a todos! Nem sequer vou falar depois naquela parte 

da continuidade do ensino, não! Todos os alunos deste concelho mudaram do 4º ano para o 

1º ano e foram para outra escola, pro 5º ano, e foram para outra escola! Não puderam 

continuar na sua escola primária, tinham 9 anos e coitadinhos tiveram que ir para outra 

escola! E os do 2º ciclo tiveram que ir para uma de 3º ciclo, mudaram segunda vez! E os do 

3º ciclo tiveram que ir para uma secundária, mudaram 3ª vez! Estamos a formar aqui uma 

quantidade de pessoas com problemas de mudança, não! Isso é a nossa impressão! Quem 

trabalha com crianças sabe que isto não acontece assim, quem trabalha com crianças sabe 

que as crianças são adaptáveis, ganham resiliências, ganham capacidades de combate, 

ganham luta quanto menos as protegermos! E quem trabalha com crianças ultimamente, 

sabe que estamos a formar uma sociedade totós, como diria no outro dia um professor 

universitário! Estamos a formar uma quantidade de pessoas sem vontade própria, de super 

protegidos! Mas isso é outra história! Não podemos comparar os fenómenos neste caso 

vamos falar no caso de cá, do IDL com qualquer escola pública! Não há comparação do IDL 

com qualquer escola pública do concelho! Sabem porquê? Não são comparáveis! Não 

podemos comparar água com vinho e no entanto são os dois líquidos! As condições de 

organização, as condições de funcionamento dos objetivos são diferenciados! Agora o que 

nós sabemos é que na escola pública é para todos, é integradora, é inclusiva e que todos 

têm acesso! E sabemos que nas escolas privadas os seus sistemas de organização, têm 

todo o direito, são os seus sistemas de organização que nós nem sequer vamos discutir! 

Porque não é o caso do IDL mas basta olhar para as notícias e ouvir o que é que se passa e 

como se passa! O princípio das escolas privadas da educação é o lucro através da 

educação! Não é a doação dos privados em prol da educação das populações com 

beneméritos! Qualquer princípio de uma intervenção privada, logicamente que é capaz de 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 17 e 20/junho/2016  

 

haver exceções, e há! Qualquer princípio é o lucro da educação! E isso tem formas de 

organização, tem benefícios mas também tem custos, e isso no público não é admissível 

porque as regras serão outras, as leis serão outras, e portanto nada é comparável! ------------

------ Em relação a este ponto somos claros! Podemos concordar ou não! Há um princípio de 

igualdade, um princípio de necessidade e um princípio de que o cumprimento da lei como o 

parecer da Procuradoria-Geral da Republica diz que analisou tudo o que existe, com 

pareceres de toda a gente que há em Portugal! Não há neste momento estudo mais 

concreto que aquele que já foi homologado! Já foi homologado, cumpra-se! Continuem a 

lutar por aquilo que acreditem, continuem! Continuem manifestações, apoio-vos! Continuem 

a escrever, digam-nos! Agora a lei temos que a cumprir! ------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente desculpe vir aqui, mas eu penso que nós estamos a discutir a moção e 

em todas as intervenções que eu ouvi aqui ainda não ouvi a moção a ser rebatida! Porque ó 

Zé Vidal, ninguém falou aqui no incumprimento da lei, ó Sr. deputado Zé Vidal, peço-lhe 

imensa desculpa, ninguém aqui falou no incumprimento da lei ou no cumprimento da lei! 

Ninguém aqui abordou essa questão, ninguém aqui abordou se o Duarte Lemos é privado 

ou público, o que é que é melhor do privado ou público! A moção é muito clara, tem um 

conjunto de considerandos e é muito específica! E esta moção claramente diz, não põem 

em causa nem o despacho normativo, não põem nada disso em causa! A única coisa que 

põem é isto! Há um contrato interadministrativo de competências entre o governo e a 

Câmara que não está a ser cumprida, no âmbito desta opinião desta moção! E o que aqui 

esta moção vem dizer é a câmara que faça cumprir este contrato porque o município de 

Águeda faz parte de 13 municípios ou 14, o Sr. Presidente pode-me corrigir, que fizeram um 

contrato com o ministério da educação a nível nacional. Nós temos uma situação 

absolutamente diferente! O que diz esta moção é que não está a ser cumprida a definição 

da rede escolar! É que até este momento ainda nenhum elemento do partido socialista aqui 

presente, que vieram aqui anunciar o voto contra da moção, vieram dizer exatamente esta 

moção no seu considerando ou na sua alínea a, b ou c, nós não concordamos! Falam de 

questões genéricas e o desafio que eu lançava aqui Sr. Presidente, era talvez tirar cópias da 

moção, distribuir porque se calhar as pessoas não a leram bem e andam aqui a falar por 

aquilo que vão ouvindo na assembleia! É um desafio que lanço porque eu não me acredito, 

recuso-me a acreditar, que o Partido Socialista vá votar contra esta moção sem dizer 

especificamente, nesta moção, o que está escrito, o que é que discorda nesta moção!” ------- 
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------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara  – PJ da União das Freguesias de 

Águeda e Borralha; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Bom o engenheiro Hilário fez aqui um exercício interessante que foi chegar aqui e 

dizer bom, mas eu li aqui uma moção e o PS ainda não falou acerca da moção! O problema 

ó Hilário, é que antes da moção fizeste aquilo a que se chama um sermão, no bom sentido! 

Falaste acerca da educação de uma forma muito basta e ampla, e inclusivamente até 

disseste algumas coisas como se fosse criminoso a Secretária de Estado dizer não, não os 

transportes escolares são com a câmara. São, não, não indicie, são! Porque há 

competências que estão delegadas, no âmbito da educação, na camara municipal, como a 

ação social, escolar e mais uma série de coisas que estão e tentaste misturar tudo porque 

era aquilo que eu achava que não se devia fazer nisto era misturar tudo! E portanto o que 

manda num país, penso eu é mesmo uma lei! E a lei diz que quem define a rede escolar e 

quem define tudo o que tem a ver com o ministério da educação é mesmo o ministério da 

educação. E o contrato que existe de aproximar mais é um projeto piloto e todo o projeto 

piloto ao longo dos anos e da história que eu me lembre pode sofrer alterações! Depois 

dizer também que o contrato que foi, obviamente que sofre alterações de governo para 

governo em tudo, em tudo! Não há aqui governos mais sérios e menos sérios, sofre o 

mesmo! E claramente, e claramente isto foi assinado com um governos PSD-CDS que tinha 

uma série de premissas. A Sr.ª Secretária de Estado parece-me a mim que chamou a 

atenção de que a visão que existia para a educação era diferente e que a rede escolar ia ser 

feito com os dados existentes! E portanto se está a haver uma reformulação e o 

cumprimento da lei como ele estava a dizer, a reformulação da rede escolar, a reformulação 

de tudo sofre naturalmente os efeitos da lei! ----------------------------------------------------------------

------ E portanto o que o Hilário está aqui a fazer é a dizer que o contrato tem mais valor que 

a lei e que portanto é isto que estamos a falar, não, não! Estamos a falar mesmo da 

educação e temos que dizer aqui uma coisa, se há momento na vida democrática deste país 

onde um assunto, um assunto que é estruturante para o país, foi discutido e as visões são 

claras e inequívocas, tem sido o da educação! Eu só lamento é que outras áreas como o Zé 

aqui falou da segurança-social, da justiça, aquilo que são os pilares basilares da 

democracia, não tenham discussões com esta profundidade! Porque é exatamente 

andarmos aqui nos meios termos entre um governo que vem do PS e depois do PSD, que 

tem dado origem a esta situação, à falta de clareza que existe e portanto a gente discute, 

discute mas vai ficando tudo na mesma! Não meus Srs.! Não pode ficar tudo na mesma e 
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portanto claramente o partido socialista percebeu, percebeu claramente nas intervenções 

aqui feitas pelo PSD, foram todas elas intervenções ideológicas e que portanto o texto vai 

num sentido claramente ideológico que não tem outro! E portanto, penso que o Zé disse que 

nós somos contra a moção que foi apresentada pelo PSD e o CDS, tão simplesmente isso! 

Penso que não há espaço para grande dúvida, somos mesmo contra a moção! Porque a 

moção não é ingénua! Eu já ando aqui há 30 anos na política e sei que o PSD quando faz 

este tipo de propostas não é ingénuo, sabe o que vem fazer! Aliás sabia que tinha toda esta 

audiência, que iam cá estar os pais do Duarte Lemos! E portanto isto é um artifício político, 

não é? E portanto foi mesmo usado, foi mesmo usado aqui. -------------------------------------------

------ Obviamente que é um direito e se há coisa que eu gosto em política é exatamente que 

todo o cidadão tenha direito de expressar e dizer! Há uma coisa que eu sempre fiz ao longo 

da minha vida politica, nunca fugi a nenhuma discussão, nem nunca me escondi atrás de 

nada nem de ninguém, nem nunca estive em posição dúbia! As minhas posições são 

sempre claras, politicamente para mim era muito mais interessante vir aqui dizer aquilo que 

os pais do Duarte Lemos queriam aqui ouvir, aquilo que os pais da Fernando Caldeira 

queriam ouvir, ou seja, aquilo que se chama na minha terra malabarismo político! Que é 

estar com os gregos e troianos! E em política meus Srs., que é isso que tem desgraçado o 

país, tem que haver clareza nas posições que é para a gente perceber o que é que cada um 

pensa e para onde é que cada um quer ir, e isso, e isso é uma coisa que eu faço desde os 

meus 14 anos em política! Nunca deixei de dar a minha opinião mesmo que pessoas de 

quem eu gosto muito, epá não gostem da minha opinião é mesmo a minha opinião! E tenho 

uma outra coisa nunca dou a opinião dos outros, deixo aos outros o direito de a dar e como 

verificaram nesta sala nunca interrompi ninguém, ninguém! Em termos de democracia e do 

debate politico em Águeda, no concelho, não aceito lições de ninguém! Porque me tenho 

comportado sempre ao mais alto nível daquilo que é a dignidade de que um político deve 

ter! E há uma coisa que eu faço no exercício das minhas funções, sou alguém que sou 

conhecido por andar no meio do povo e a discutir com o povo os assuntos! Não venho aqui 

falar deste grupo daquele ou do outro, não não! Falo mesmo no terreno, sou mesmo um 

homem do povo e aí desculpem lá, estou sempre à vontade para discutir e esgrimir 

argumentos sem medo se vão votar em mim ou não! Em política esse calculismo meu não 

contem! Contem sempre com seriedade de dar a opinião custe a quem custar, e doa a quem 

doer!” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins - CDS ---------------------------------------------------------
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------ “Eu acho que a idade nos ensina a fazer percursos históricos que nos trazem a 

habilidade de fazer leituras que o tempo nos ajuda a redimir! E eu acho que se diz aqui tanta 

coisa com tanta falta de experiência, com tanta falta de vivência pessoal das coisas que eu 

perguntaria se já há aqui alguém que já andou na escola pública e simultaneamente na 

escola privada? Já trouxe os filhos na escola pública e simultaneamente na escola privada? 

E que gostaria de ter um dia a possibilidade de ajudar a escolher que os netos andassem na 

escola pública ou na escola privada? Porque escolher entre uma e outra é objetivamente 

escolher entre aquilo que nós entendemos que é bom porque o estado não fornece escola, 

o estado fornece educação! E a educação é um conceito transversal! Nós vamos buscá-la 

onde entendemos que ela que está e onde entendemos que é melhor para nós! E também 

vos posso dizer uma coisa, sem querer estabelecer comparações, porque já fiz o percurso 

nas duas, eu diria que na escola privada pude reclamar e bater o pé e na escola pública às 

vezes se calhar não se pode! Mas é uma questão de postura e também é uma questão de 

quem dirige! Porque objetivamente nem todas são assim mas é uma questão de opção e 

esta opção que estamos neste momento a discutir, é uma opção política, qualquer 

secretária de estado ou seja, qualquer primeiro-ministro consciente das suas 

responsabilidades punha a andar objetivamente uma secretária de estado que vai à TSF 

fazer afirmações, que fez que os pais não matriculem porque já sabem o que vamos fazer! 

Isto não se faz na TSF, não se faz nos meios de comunicação social, é o estado pelos 

canais convencionais que deve vir transmitir às entidades que dirigem e que controlam a 

educação, às escolas, às autarquias, neste caso, que devem vir transmitir aquilo que vai 

acontecer. Aquilo que estamos aqui objetivamente a discutir é claramente por a moção que 

foi aqui apresentada, é claramente a lei e a parte jurídica da questão! É que a autarquia de 

Águeda tem um contrato com o estado que está a coberto da lei e que aparentemente o 

estado não quer cumprir! -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Ora se nós aqui já dissemos ao Sr. Presidente, já lhe recomendamos que 

relativamente a um contrato que debaixo do suporte jurídico estabeleceu com a AdRA e que 

a AdRA não cumpriu, e se já lhe dissemos faça o favor de acionar, acho que temos o 

legitimo direito dentro de todo o espetro político e jurídico de dizer ao Sr. Presidente da 

Câmara, acione o estado porque gerou, produziu uma lei que vai contra aquilo que o próprio 

estado estabeleceu consigo! E eu acho que este município tem esse direito porque nós 

temos um contrato de associação estabelecido também entre o estado e a autarquia que dá 

a prorrogativa e legitimidade e autonomia à autarquia de definir determinado tipo de 
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competências que agora vieram ser objetivamente retirados pela Sra. Secretária de Estado 

que parece que disse ao Sr. Primeiro-Ministro que só aceitava ser se ele a deixasse fazer! 

Quer dizer isto não é propriamente uma birra! Em política não há birras! Em política há 

objetivamente seriedade! Podemos contestar, podemos não contestar se é melhor se é pior, 

cada um tem a sua opinião! E eu acho que não vale a pena perder mais tempo por aí e 

agora objetivamente o que está em análise nesta moção, e o Hilário tem razão, é 

objetivamente discutir a razão da autarquia em acionar pelos meios que entenda, pelos 

meios pessoais, pelos canais normais que o Sr. Presidente utiliza para dialogar com o 

governo ou inclusivamente pelos canais jurídicos, o estado por incumprimento! E 

rigorosamente mais nada, todo o resto podemos discutir a seguir, podemos discutir quando 

quisermos! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Objetivamente esta moção e o CDS subscreveu-a na prorrogativa de que está aqui em 

causa o incumprimento contratual do estado, e o estado não é o governo anterior, nem o 

outro governo anterior, nem o outro governo anterior! O estado é uma entidade que somos 

nós todos que através da eleição nos fazemos representar por pessoas que têm 

obrigatoriamente a dignidade de cumprir os acordos que se entende são de boa-fé quando 

são estabelecidos de boa-fé, e assinados por entidades que se foram eleitas nos cidadãos! 

E, portanto repito aqui da parte do CDS objetivamente o que está aqui em causa é discutir a 

legitimidade da rotura de um contrato de entre o estado e a autarquia! Tenho dito Sr. 

Presidente!” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente é muito simples, nós temos aqui o Sr. Presidente da junta da nova 

freguesia de Recardães e Espinhel, ali à porta da Assembleia Municipal. Como o Sr. 

Presidente sabe e muito bem, o Sr. Presidente mandou um ofício para ser substituído pelo 

seu secretário, pelo Manuel José Almeida Marques Campos, que, entretanto, disse que não 

pode estar presente e terá enviado já, penso eu, um outro oficio a informar este facto. A 

minha questão era esta, era que o Sr. Presidente pusesse à consideração da Assembleia se 

o Presidente da Junta da União de Freguesias de Recardães e Espinhel, pode ou não entrar 

para esta Assembleia e participar nela de pleno direito!” ------------------------------------------------

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

---- “Muito bem, eu já conversei com o Sr. Presidente da Junta de Recardães e Espinhel e já 

lhe manifestei a minha opinião pessoal! Obviamente que posso colocar essa questão à 

Assembleia, mas o Sr. Presidente da Junta de Recardães e Espinhel, a Assembleia teve 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 17 e 20/junho/2016  

 

inicio às 9h e ele enviou um email para o email da Assembleia, ao qual eu não tive acesso, 

há meia noite e meia hora! Portanto, à meia-noite e meia hora! Isto são factos! Ele mostrou-

me no telemóvel! Eu não tenho nada contra que o Sr. Presidente da Junta vote, agora acho 

que estamos a abrir um precedente, não é? Que não me parece correto do ponto de vista do 

funcionamento da Assembleia, porque senão, quer dizer, nenhum de nós tem culpa que o 

substituto não tivesse aparecido e tivesse comunicado mais cedo à Assembleia que a troca 

ou enfim a substituição era desfeita! Portanto eu pessoalmente, eu pessoalmente mas não 

quero decidir sozinho, não me parece correto independentemente de ser o Sr. Presidente da 

Junta de Recardães e espinhel ou ser outro qualquer membro da Assembleia Municipal! 

Não parece correto porque acho que é um precedente que se abre aqui que não é correto! 

E, portanto, eu coloco à consideração da assembleia, portanto o email chegou à meia-noite 

e meia hora! Reparem são 2.30h depois da assembleia ter iniciado! Faz favor Sr. Deputada, 

faz favor!” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “É assim este caso aconteceu comigo e não me deixaram vir à Assembleia! Portanto 

eu acho que uma regra é para todos e não é só para um!” ---------------------------------------------

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

------ “De facto isto já aconteceu antes, isto já aconteceu antes, já neste mandato a Utilia, 

tem razão, já aconteceu antes e eu acho que é um precedente que nós criámos que não é 

correto! E portanto eu acho que era preferível, do ponto de vista, independentemente, das 

questões de tática politica, de estratégica politica, não é isso que interessa para aqui! Acho 

que para a imagem da Assembleia não é correto! Pronto, e a minha opinião é de que não 

deve integrar os trabalhos da Assembleia à meia-noite e meia hora! Está bem? É a minha 

opinião! Querem colocar isto à votação? Quer dizer eu acho que não faz sentido! Não pode, 

isto não é uma proposta! Avancemos, avancemos! ----------------------- Ora bem estamos 

contados? Não, eu não aceito a sua proposta! Não, quer dizer mas se veio… ouçam, se 

quiser fazer uma proposta nesse sentido e Assembleia votar eu também não me oponho! 

Agora reparem, do ponto de vista, eu volto a frisar! Do ponto de vista da imagem da 

Assembleia não é correto! É a minha opinião!” -------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente a proposta foi o que vim aqui fazer! Eu vim fazer essa proposta 

exatamente para que a Assembleia se pronunciasse sobre a entrada ou não do Sr. 

Presidente da União de Freguesias de Recardães e Espinhel! Foi a minha proposta, esta 
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proposta o Sr. Presidente é livre de a pôr à votação ou não pôr à votação! A minha proposta 

eu já a fiz, foi só isso Sr. Presidente! --------------------------------------------------------------------------

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

------ “Vamos votar! Não tem problema nenhum! Portanto vamos votar a entrada reparem, à 

meia-noite e meia hora. Alguém quer usar da palavra sobre a proposta?” --------------------------

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

Águeda e Borralha; -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Eu pessoalmente não via nenhum problema em o Sr. Presidente da Junta de 

Recardães e Espinhel ter assento na Assembleia! A grande questão e esta é uma questão 

que temos que analisar aqui, é que há uma deputada a que a dada altura comunicou à 

Assembleia que não vinha à Assembleia, foi pra aí há 1 ano! Foi na altura também da 

discussão da municipalização da educação, e que mais tarde conseguiu ter disponibilidade 

para vir, que foi a deputada Utília que aqui veio dizer! Foi provavelmente há 1 ano! E o que 

lhe foi dito, pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, foi dito pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, é não aceitaria a Sr.ª! Ou seja isto não pode ser olha eu vou, 

passado meia hora digo não vou, olha afinal volto outra vez! E portanto há regras que eu 

acho que têm que ser cumpridas e se isto aconteceu uma vez, eu penso, que por uma 

questão de igualdade de tratamento, chama-se igualdade de tratamento, não se deve 

permitir que o r. Presidente da Junta de Recardães e Espinhel venha! Agora parece-me é 

outra coisa que eu queria aqui dizer, é que mais uma vez nestas assembleias mais 

agonizadas o PSD tem jeito para o fait divers político e para a criação de facto politico, que é 

o que está a fazer!” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da mesa colou a votação, sendo rejeitada por maioria com 13 

votos contra e 4 abstenções a entrada do Sr. Presidente da Junta de Recardães e  

Espinhel na Assembleia Municipal pelas zero horas e  trinta minutos. ------------------------- 

------ Colocada a votação a moção apresentada pelo PSD e CDS, a mesma foi rejeitada com 

16 votos contra e 12 a favor. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Foram feitas as seguintes declarações de voto: -----------------------------------------------------

------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJ da Fre guesia de Macinhata do 

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

------ “Acho que os contratos devem ser cumpridos, acho que se deve dar-se tempo à escola 

para se adaptar às novas regras, bem como aos alunos e aos pais dos alunos para 

organizar a sua vida e o seu futuro!” --------------------------------------------------------------------------
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------ Manuel Augusto de Almeida Farias – PS: ---------------------------------------------------------

------ “Não tendo votado favoravelmente o contrato de delegação de competências e 

exatamente pelas mesmas razões então evocadas que a Proviar, obviamente não as vou 

repetir, votei também contra esta moção numa situação em que a escola pública sairia 

diminuída das suas oportunidades em alternativa com uma escola privada, fazendo esse 

balanço com dinheiros públicos!” -------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Votei favoravelmente à moção apresentada do PSD- CDS pelo facto de esta se 

centrarem em factos facilmente comprovados através dos documentos referidos e em nada 

contrariar a legislação em vigor!” -------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Devo dizer que estou preocupado com os alunos, com os jovens das Freguesias de 

Travassô e Óis da Ribeira. Há medida que a Assembleia se foi desenrolando fui ouvindo 

com muita atenção e a minha preocupação foi aumentando! No entanto, votei contra a 

moção porque entendi que não é a forma mais correta de defendermos o Instituto Duarte 

Lemos. É uma instituição que eu entendo que deve ser incluída no parque escolar de 

Águeda. O Instituto faz falta ao parque escolar de Águeda, pois foi uma instituição que ao 

longo destes 20 anos, se preocupou com a qualidade do ensino, com a proteção das 

crianças, desde a saída da casa dos pais até à entrega das mesmas nos locais de recolha. 

Foi um exemplo, nesse tipo de atitudes, como nunca tínhamos visto no concelho. No 

entanto, contínuo a defender com todas as minhas possibilidades que essa instituição seja 

integrada no parque escolar do concelho.” ------------------------------------------------------------------

------ Maria Utilia Ferrão – PS: ---------------------------------------------------------------------------------

------ “Fui uma das pessoas que votei a favor da delegação de competências à nossa 

Câmara, enfim. Hoje voto contra a moção, pois acho que a escola pública é uma escola que 

deve ser para todos e é uma escola devemos defender e melhorar a qualidade do ensino 

público em prol de outras escolas ou de outros ensinos.” -----------------------------------------------

------ Terminadas as declarações de voto foram feitas a seguintes intervenções que se 

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

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

------ “Sr. Presidente, eu quero deixar aqui bem claro, mais uma vez, que há aqui uma série 

de equívocos absolutamente inaceitáveis, porque o Sr. Presidente vai-me desculpar que lhe 

diga que errou, de facto, quando não tirou fotocópias para dar às pessoas. Em penso que ou 
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há aqui uma dessincronização verbal e auditiva de toda a gente, ou então há aqui grande 

encenação política e como é óbvio, já cá ando há 30 e tal anos, como o Paulo Seara, 

também sei fazer política. Mas acho que isto não tem nada de política, isto é obrigação de 

qualquer membro de uma Assembleia Municipal por responsabilizar-se pelo cumprimento 

dos acordos da sua autarquia com o Estado ou qualquer outra entidade. E foi isto que 

votámos aqui. Eu estou muito pouco preocupado se o partido socialista é contra ou a favor 

da delegação de competências. Não está em causa, está em causa que foi feito um contrato 

e as pessoas vieram aqui no absurdo de justificações absolutamente anormais, justificar 

votos que em consciência não têm suporte, nem moral, nem material, nem coisa parecida. 

E, portanto, lamento, Sr. Presidente, mas objetivamente, o voto foi, repito, claramente pelo 

não cumprimento, neste momento, do Estado com a autarquia dum contrato que está 

estabelecido e que juridicamente o Sr. Presidente devia pensar em acionar.” --------------------- 

------ Hilário Santo – PSD: ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “Diria no rescaldo da primeira parte da discussão deste ponto, e porque antes, não 

valia a pena estar a intervir, também não me foi permitido, que ficou aos olhos de toda a 

gente o que é que é a tática politica. O Professor Martins explicou isso muito bem. Segunda 

nota, Sr. Presidente, peço-lhe que, se possível, depois consulte o nosso regimento e nos 

informe aonde é que o regimento define uma hora para ser pedida a substituição do 

elemento. Sr. Presidente, a Assembleia é soberana, decidiu não integrar, está decidido, não 

tem nenhum mal, só lhe peço isto para situações futuras, porque na minha interpretação, 

não encontro no regimento hora para que um membro da Assembleia Municipal possa pedir 

a sua substituição, mas poderei estar enganado, simplesmente é desafio para o futuro.” ------ 

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

------ “Acho que o Sr. está equivocado porque o problema aqui não é o pedido de 

substituição, o pedido de substituição do Sr. Presidente da Junta foi pedido há dois dias.”----

------ Hilário Santo – PSD: ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “Estou a falar do segundo.” -------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Desculpe. Não é o pedido de substituição, é o pedido de retoma do seu lugar.” ----------

------- Hilário Santo – PSD: --------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu estou a falar do segundo pedido de substituição. O Sr. Presidente da Junta pede 

uma substituição e depois o substituto dele que não tomou posse na Assembleia, pede 

substituição e o que está aqui em causa, não é se ele pediu ou não. Porque o Sr. está a 
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dizer que ele pediu à 00:30, quer dizer que o Sr. considera que ele pediu! Foi o que o Sr. 

disse.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Aquilo que o Sr. Presidente da Junta me mostrou foi o email dele, dizendo que ia 

retomar a função. Percebe? Eu não recebi nenhum email. Ele mostrou-me no telemóvel à 

00:30.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Santo – PSD: ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “Ouvi com atenção o que disse o Sr. Presidente e o que disse o Sr. Secretário, 

Casimiro Pinto, que acabou foi pedido à 00:30! É que ou nós assumimos que foi pedido ou 

não foi pedido. Se não foi pedido ele tem que estar fora, isso é claro. Se assumimos que foi 

pedido é uma questão de vermos a hora, é só isto. Mas é para futuro Sr. Presidente, 

continuemos! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente da Câmara, já vai longa a hora, mas também gostava de abordar a 

questão do fim do 3º ciclo da escola Fernando Caldeira. Já aqui foi abordado por 

intervenções do público. Já aqui foi abordado por intervenções de outros colegas meus, mas 

registei a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, quando disse que a este nível de 

educação: “Eu não tenho dogmas!”. Sr. Presidente, saúdo essa sua posição e saudarei mais 

se o provar. Eu também sou daqueles que numa primeira fase via com olhos a mudança do 

3º ciclo da Fernando Caldeira para outras escolas. Mas é certo que não sendo um 

especialista em educação tentei falar com os diversos intervenientes. Não o faço por estar a 

falar para públicos, como aqui já se disse anteriormente. Faço, porque numa análise que fiz, 

não me parece, que tenha hoje eu sustentabilidade suficiente para continuar com esta ideia. 

Mas, vou fazer um conjunto de perguntas ao Sr. Presidente, pode ser que me convençam. 

Digo isto, Sr. Presidente, porque já falei consigo até em particular há algum tempo sobre isto 

e percebo a sua boa vontade, mas também como lhe disse as pessoas querem respostas 

concretas às questões que se põem. Hoje, já foram feitas aqui um conjunto de questões 

concretas. Penso, Sr. Presidente que todos estaremos de acordo, que a maneira como 

muitas vezes nos vamos referindo à Fernando Caldeira estamos nós próprios criar um 

estigma. E nós, que temos responsabilidades, devemos, eventualmente, moderar a nossa 

linguagem nisto, como o Sr. Presidente disse e muito bem, foi a Sra. Secretária de Estado 

que referiu esse facto, se ela fez uma asneira, nós vamos fazer, outra. Mas Sr. Presidente, a 

minha primeira questão é esta. Fala-se que para o próximo ano letivo, o 7º ano já não vai 

abrir na Fernando Caldeira. A minha questão muito especifica é esta: é verdade ou é 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 17 e 20/junho/2016  

 

mentira? Quais são as informações que o Sr. tem sobre isso? ----------------------------------------

-------- Sr. Presidente, falámos há bocado do contrato interadministrativo de delegação de 

competências com o Ministério. E como eu disse este contrato interadministrativo define no 

ponto A1 de planeamento estratégico e no número 10 o seguinte: “A definição anual de rede 

escolar e oferta educativa e formativa é da responsabilidade conjunta do município e do 

agrupamento escolar, estando esta tomada do município dependente da consulta prévia ao 

conselho municipal de educação.” A minha pergunta é esta: Não faria muito mais sentido 

primeiro consultarmos o Ministério Municipal de educação sobre esta matéria e depois, se o 

conselho municipal de educação acha-se que era muito mais viável acabar lá com o 3º ciclo, 

então começávamos a fazer em março sobre isto? Eu acho que os processos andam 

invertidos, mas é uma questão Sr. Presidente, posso estar enganado. ------------------------------

------ Sr. Presidente, há outra coisa que eu não entendo, nós encomendamos um estudo à 

Universidade de Aveiro, que é o plano estratégico educativo de Águeda. Este estudo, ainda 

não foi sequer apresentado, Sr. Presidente, nem aprovado, penso que dentro em breve, Sr. 

Presidente, a Universidade de Aveiro nos apresentaram alguma coisa sobre isto. Que 

necessidade temos nós de estar a mexer na rede escolar, neste momento, sem termos este 

estudo definido? Eu penso que este plano estratégico tem, obviamente, a ver com esta 

componente. Poderei estar enganado! Mas eu penso assim, ó Sr. Presidente! Eu até posso 

estar com convencido, e em determinado momento estive, que será o melhor para a 

Fernando Caldeira. Mas se eu mandei alguém estudar isto, se eu tenho o concelho 

Municipal de Educação, eu devo ouvir as partes, ainda que, como o Sr. Presidente diz, eu 

há dez anos que defendo isso. Eu compreendo! Mas se nós não temos dogmas, nem eu, 

nem o Sr. temos que estar disponíveis para ouvir. Ouvir estas partes. O Sr. Presidente já 

explicou qual o motivo pela qual defende a saída do 3º ciclo, o Sr. já explicou hoje aqui 

nesta Assembleia. Mas a minha questão é esta Sr. Presidente, no caso do 3º ciclo acabar 

na Fernando Caldeira, para onde vão estes alunos? O Sr. Presidente já explicou sobre a 

questão das salas de educação visual, de laboratórios de física, de química, salas de 

ciências naturais e tudo isso. Claro, ficamos hoje a saber que foi um despesismo estúpido 

da parte do governo e obrigou a Câmara a fazer uma escola com laboratórios que não eram 

para ser utilizados. Pronto, nunca ouvi isso bem discutido quando se falou sobre a 

construção da Fernando Caldeira, no futuro seria importante, Sr. Presidente também referir-

se esse facto. Mas o Sr. Presidente também já respondeu à questão dos 12 professores do 

3º ciclo lá existentes. Quer as pessoas gostem ou não gostem, Sr. Presidente, apresentou a 
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sua justificação. Nós sabemos que os professores, felizmente, têm sindicatos que os 

possam defender, mas as crianças não têm. As crianças, hoje em dia, não têm nenhum 

sindicato que as defendam. E Sr. Presidente, vou falar numa área sobre a qual sou muito 

sensível que são os alunos com necessidades especiais. Esta escola, tem no 3º ciclo, 

segundo sei, cerca de 29 alunos com necessidades especiais. Tem esta escola, para apoiar 

estes alunos, 8 professores com formação específica. Tem 3 técnicos terapeutas de apoio, 

com formação específica. E tem, muito mais importante, um corpo de auxiliares habituado a 

trabalhar com estas crianças. Tem, Sr. Presidente, esta escola, duas salas adaptadas. Uma 

de autismo e outra de multideficiência, que eu saiba é a única escola que as tem. Quando 

pergunto para onde vão estes alunos, pergunto, especificamente, estes das necessidades 

especiais, porque Sr. Presidente, estes alunos e o Sr. Psicólogo conhecem melhor a matéria 

do que eu e por isso, tenho dito a várias pessoas, eu não me quero acreditar que o Sr. 

Presidente não tenha soluções. Provavelmente não as está a apresentar. Que esteja a 

querer mudar isto por mudar, porque ele conhece esta problemática. Os alunos com 

necessidade especiais, muitos deles... não é a questão de como dizia o Jorge, aqui não está 

neste momento penso eu, agora o meu pai levar-me de motorizada. Porque os alunos com 

necessidades especiais, muitos deles, demoram muito tempo a ambientarem-se aos novos 

espaços. E muito deles, até recusam novos espaços, batem-se a eles próprios, criam 

situações! E a minha questão é esta, Sr. Presidente, se nós temos, nesta escola um 

processo montado que vai até ao 3º ciclo, que grande parte destas crianças, são obrigadas 

a fazer a escolaridade obrigatória até aos 18 anos, mas lá andarem ou não andarem é a 

mesma coisa do ponto de vista de conhecimentos do ensino tradicional. Que necessidade, 

ou porque é que teremos que forçar esta mudança, Sr. Presidente? Especificamente, 

porquê, isto? Porque Sr. Presidente não me parece, que ainda que nós queiramos, montar 

uma sala de autismo ou multideficiência num outro sítio, numa outra escola, não sei qual é o 

seu projeto, que seja suficiente. Não me parece, porque se temos equipas já montadas e a 

funcionar, o que é que ganhamos em tirar de lá? O que é que ganhamos? É esta a minha 

questão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente, depois outra questão sobre o fim do 3º ciclo na Fernando Caldeira. No 

caso de ele acabar, esta escola tem alguma vantagem em continuar agrupada? Existem 

agrupamentos de escolas com o 1º e com o 2º ciclo? ----------------------------------------------------

------ Sr. Presidente, só mais duas notas, que não tem agora a ver com a Fernando Caldeira, 

mas tem a ver com o contrato de descentralização de competências e com a educação. -----
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------ Primeira nota, Sr. Presidente. Deixava este ponto de reflexão para todos aqueles que 

acham que o Duarte Lemos deve terminar e que deixaremos de ter uma escola, oferta de 

uma área do 3º ciclo nesta área. Pensemos bem, aonde estão situadas as nossas escolas 

no nosso município, com ofertas ao nível do 3º ciclo. Todas estão para lá da estrada 

nacional número 1. Para cá da estrada nacional número 1, penso que é para este, 

exatamente, não temos nenhuma escola de 3º ciclo. Teremos só Fermentelos, peço 

desculpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente já responde relativamente à Fernando Caldeira, não faça disso também 

um problema na sua cabeça. A educação não se resume à Fernando Caldeira e à Duarte 

Lemos, Sr. Presidente. Temos mais coisas, felizmente! -------------------------------------------------

------ O que eu estou a dizer é: do ponto de vista da nossa organização escolar, de repente 

todo o 3º ciclo fica para o lado de lá e deste lado daqui, que até pelos vistos está com 

elevados níveis de natalidade, que está a crescer mais. Veja-se o centro escolar da Trofa, 

que pelos vistos já está esgotado, escola inaugurada recentemente! Ficamos absolutamente 

descobertos. Se isto não são argumentos para debatermos com o Ministério da Educação, 

epá é porque provavelmente o Ministério da Educação não é Ministério da Educação, é 

outra coisa qualquer digo eu. Mas eu não sou especialista em educação. -------------------------

------ Mais duas questões, a nível geral que tenho ouvido muita gente e que preocupam os 

pais. Hoje o Sr. Secretário da Junta de Valongo, à sua boa maneira, que não é um homem 

de falar, é um homem de fazer, deu ali em cima naquele pequeno jantar que nós tivemos, 

meio recado. O que é que ele disse? A comida feita para as crianças aqui em Valongo do 

Vouga, é feita por nós, não vêm cá empresas contratadas para a fazer, somos nós que a 

fazemos toda ela. A alimentação é hoje uma preocupação muito grande dos pais e dos 

alunos nas escolas Sr. Presidente. E muita gente, repare, a primeira coisa que vem nesta 

loucura na municipalização, é como isto tudo é que vão deixar várias escolas de fazer a sua 

própria alimentação. Penso que isso é uma verdadeira asneira. E o que eu acho, a escola 

em Águeda, um município que até tem programas sobre isso, que deve, deve inverter esta 

decisão de andarem aí empresas a fornecer alimentação e criar sistemas próprios para 

fornecer-vos com uma alimentação com outra qualidade, com outra variedade às nossas 

crianças. É uma preocupação que eu tenho ouvido, não sei se tem muita razão oiço isso de 

muita gente, não sou nenhum especialista da área da educação, com certeza que as 

pessoas que estão no conselho municipal de educação saberão falar mais sobre isto. --------

------ A última situação, é uma situação que me preocupa, Sr. Presidente, também, porque 
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chegou-se-me aos ouvidos, que se acabou de aprovar nos agrupamentos escolares 

manuais para os próximos 6 anos. Não tenho... foi a informação que me deram. E a 

informação que me deram é que estes manuais que foram aprovados nos agrupamentos 

escolares não foi tido em atenção a harmonização dos mesmos. Gostaria que o Sr. me 

confirmasse isso. Porque quer dizer... que sentido faz avançarmos para um projeto global de 

educação, encomendarmos um estudo à Universidade de Aveiro, pensarmos num caminho 

e vamos aprovar que cada escola comprar os seus livros completamente diferentes. Temos 

a educação a diversos níveis no concelho. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas 

parece-me uma coisa verdadeiramente absurda. E Sr. Presidente, sobre educação já falei 

muito, tentei-me informar o máximo que podia, não sou um especialista como o Sr. mas, 

esforço-me.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Já agora antes de dar a Palavra ao Sr. Presidente da Câmara queria só esclarecer o 

Sr. Deputado Hilário Santos. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Aqui a questão da escolha de manuais ainda que as escolas possam dialogar umas 

com as outras para, enfim, até aferir alguma coisa do ponte de vista da continuidade, enfim, 

vertical digamos assim, não é coisa que a câmara municipal meta o nariz nas escolas para 

escolher manuais escolares! Isso é tarefa da liberdade que os professores têm internamente 

de optarem pelos manuais que considerem que são os mais adequados para os alunos! 

Nem as escolas aceitariam que alguém de fora viesse impor o que quer que seja 

relativamente a manuais escolares!” -------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Queria começar aqui pela intervenção do Paulo Seara, ele é que é o especialista da 

educação. Eu andei na universidade tirei um curso que é Psicologia e Ciências da Educação 

mas não sei nada! Mas também não tenho a pretensão de saber! Tenho a pretensão de ir 

procurando saber para poder fazer um bocadinho melhor! ----------------------------------------------

------ Sobre os tablets, eu nem sabia! Para já o modelo que os americanos têm de educação 

não é aquele que eu tenho como melhor, pelo contrário, os resultados deles na educação 

são muito cá para baixo e eu não olho muito para aquilo que eles fazem, eu olho… gosto 

mais daqueles que têm bons resultados nos alunos, não é? E aquilo que eu defendo é que 

as escolas devem ter oportunidade para testar novas metodologias, por isso é que não 

obriguei ninguém a aderir ou a querer entrar no projeto dos tablets! É um projeto voluntário 

porque há um caminho para descobrir e para traçar na educação! Aquilo que eu sei, e 
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também eu aconselhava algumas pessoas que falam muito de educação e que têm ideias 

fixas, a ouvirem mais aquilo que alguns especialistas falam sobre educação! Ainda hoje às 

5h estivemos na Marques de Castilho com uma pessoa que eu acho que sabe muito de 

educação, e que veio esclarecer, que viemos partilhar ideias e que veio trazer alguns 

contributos para podermos fazer um melhor projeto educativo e podermos todos melhorar a 

nossa ação! Porque eu não quero, não é a câmara que vai impor, a camara pode dar 

suporte, desafiar e tentar coordenar algumas coisas na ação educativa no concelho! Mas o 

nosso objetivo é única e exclusivamente dar melhores condições à escola para 

desenvolverem a sua atividade! -------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Pedro falou nas IPSS’s e isto já ouvi para ai uns boatos também e convém 

esclarecermos desde já para que não digam que eu não tomo posição, é que quando foi 

feita a rede pré-escolar em Águeda, a rede na carta educativa, portanto quando discutimos 

isto, aquilo que eu sempre defendi é que onde havia resposta privada não íamos criar 

resposta pública! Porque uma resposta é complementar da outra, mais uma vez, eu quero é 

bons resultados e bons agentes a trabalhar! Não é pela definição de público ou privada que 

faço a seleção! E portanto a posição da câmara de Águeda sobre isto, nós temos uma rede 

IPSS’s que, aliás, já foi falado no alargamento do período da educação pré-escolar, já 

perguntei aqui à Sr.ª. Vereadora se tínhamos condições para receber os meninos todos a 

partir dos 3 anos! Diz que em princípio com os nomes que temos na rede privada e na rede 

pública e portanto iremos manter as duas redes a funcionar sem… é a nossa convicção, é 

aquilo que fazemos é aquilo que defendemos é que irão continuar as duas conforme estão 

estruturadas a funcionar. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ O Paulo Pereira falou se o contrato está em vigor? Para mim está, para mim está até 

receber alguma coisa a dizer que não está! Porque já tivemos alguns sobressaltos e aquilo 

que eu disse é nós temos uma linha traçada, até nos mandarem parar mas é mandarem 

mesmo, nós continuamos porque sinceramente já vamos ter algumas coisas que vão ser 

muito difíceis de desmanchar, nem sei como nem estou preocupado por isso porque eu 

estou convencido que este projeto é para seguir! Se vai ser cumprido? Da nossa parte será 

cumprido! Sempre! Da nossa parte, eu espero que os outros cumpram aquilo que foi 

colocado pelo governo da nação no papel! Eu espero, eu não posso dizer qual é a intenção 

dos outros! Espero que cumpram porque estou de boa-fé no contrato, foi celebrado de boa-

fé e portanto espero que cumpram! ----------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a rede escolar, a rede escolar já quando celebrámos o contrato aquilo que nos 
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foi dito foi que os contratos de associação estavam fora da rede! Nós não nos metíamos 

nisso! Há x turmas que estão atribuídas vocês têm que fazer o resto. E aquilo que nós 

fizemos este ano foi reunir com os agrupamentos, definir a rede e dissemos, a Sr.ª 

Vereadora chegou à DREC e entregou, está aqui a nossa rede, aquilo que foi 

consensualizado entre os agrupamentos e as escolas de Águeda! É esta rede. Tudo o que 

é, diz respeito aos contratos de associação não estava, não é discutido connosco, portanto! 

E é esta realidade que temos apresentámos uma proposta de rede e não sabemos mais 

nada! A proposta, nós a câmara, apresentou a definição da rede, a proposta de rede que é 

aquilo que entende que deve funcionar nos termos do contrato para funcionar em Águeda! 

Na proposta de rede não há estas alterações todas que estão aqui assim introduzidas! 

Portanto foi anterior a isso, foi isso que temos, não temos rigorosamente mais nada a partir 

daí! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós não, obviamente, não temos de emitir parecer sobre as turmas do IDL nem 

definirmos as turmas, nem os números de turmas dos estabelecimentos de ensino! 

Coordenamos nas nossas, isso sim! --------------------------------------------------------------------------

------ O Jorge Melo falou aqui numa situação e que eu já abordei e que eu também quero 

esclarecer. Aquilo que efetivamente estamos a falar é da capacidade dos edifícios. Mas nós 

temos os edifícios, e isto eu vou mais um bocadinho atrás! Nós… para irem as turmas todas 

para o público os edifícios têm capacidade mas é preciso ir contratar professores. É preciso 

contratar todos e por isso e o edifício se tiver duas ou, isto é a minha opinião, se tivesse 

duas ou três sala vazias pode potenciar que se desenvolvam lá outras atividades nessa 

escola! Nós não precisamos de ter as escolas, isto para mim o importante nós precisamos 

de ter boas instalações, não temos de as ter cheias completamente! Podemos ter aqui 

alguma folga. É isto que eu defendo! Nós temos capacidade para todos, efetivamente! Mas 

podíamos funcionar com, na minha perspetiva e volto atrás, com os dois modelos porque 

acho que faz parte e eu gosto que haja modelos diferentes para podermos aprender 

mutuamente! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões colocadas pelo Eng. Hilário sobre o 7º ano. Nós fizemos a 

proposta de encerramento do 7º ano de escolaridade na escola Fernando Caldeira. Não nos 

disseram, não temos nada escrito que vá encerrar como nós propusemos! Mas 

perguntaram-nos se nós assumíamos resolver a situação, vamos por assim, das unidades 

de multideficiência, e dissemos sim senhora que assumíamos isso na parte, na componente 

que diz respeito a ter instalações físicas para as unidades de multideficiência! E para isso já 
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foi feita inclusivamente uma reunião com os Srs. Diretores dos agrupamentos para ver que 

soluções podíamos encontrar. Não temos soluções fechadas, não temos soluções fechadas, 

estamos à procura soluções! E porque é que eu defendo inclusivamente que faz sentido 

termos nas escolas secundarias. Estas unidades de multideficiência? Com a tendência de a 

educação chegar aos 18 anos nós vamos chegar a ter mais alunos com necessidades 

educativas especiais e com essas necessidades destas salas estamos a aumentar o 

problema que temos, o problema que não existe, que temos na Fernando Caldeira, certo? 

Nós já temos uma escola em Águeda, uma instituição, que trabalha com deficientes, certo? 

Não vamos criar mais, vamos pôr que temos unidades específicas em diferentes unidades, 

em diferentes estabelecimentos para dar respostas específicas, e não vamos estar a juntar 

tudo e vamos dar melhores condições! Vamos dar boas condições! Agora o problema disto 

do 7º, 8º e 9º na Fernando Caldeira é que estas coisas, e agora da mudança, sempre que a 

mudança surge temos receio dela. Então o melhor é deixarmos estar tudo como estava, já 

sabemos como funciona e mantemos tudo! As escolas, os profissionais, a autarquia 

também, todos temos dado provas de que somos capazes de lidar com estas situações. Eu 

confio na comunidade escolar, é possível, se é possível encontrarmos estas soluções, e as 

soluções que temos encontrado não têm sido soluções piores, vamos confiar nas pessoas! -

------ Acho que já, não sei se vos disse aqui assim, mas eu conto, contamos trazer cá em 

Outubro o diretor geral da educação finlandês e porquê? Porque fui ouvi-lo a Lisboa e achei 

que era uma pessoa boa para trazer para ouvirmos também. Não quer dizer que vamos 

fazer aquilo tudo que eles fazem lá na Finlândia. Mas vamos ter um conhecimento de um 

modelo que é diferente! Mas houve uma palavra que ele disse que no modelo finlandês, que 

ele diz que está na base de toda a educação, que é a confiança nos agentes que estão no 

terreno, naqueles que estão perto! E é isso que nós temos de ter cada vez mais! É descer o 

nível das decisões e ter confiança nas pessoas que estão ali assim a trabalhar no local e dá-

nos condições para que exerçam todas as suas competências e serem bons profissionais! --

------ Para onde vão os alunos? Não tenho resposta a isto, quando trabalharmos esta 

decisão com os Srs. diretores dos agrupamentos, onde é que irão ser criadas as unidades? 

Então iremos falar com os pais das crianças e discutir estas situações e colocar, tomar as 

medidas todas adequadas para que isto se faça sem sobressaltos. Nós não estamos aqui a 

fazer e não estamos para mudar isto de qualquer maneira a qualquer preço! Estamos para 

que haja uma boa qualidade de prestação de serviços! --------------------------------------------------

------ O Sr. Engenheiro Hilário Santos, colocou a questão de se a escola deve estar 
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agrupada ou não? Eu acho que é uma discussão que deveremos ter futuramente! É uma 

discussão e não tenho parte e prime nenhum se não deve estar com A se deve estar com B! 

Vamos procurar as melhores soluções para nessa área também! Sem problemas! --------------

------ Quanto à alimentação nas escolas e eu aqui só posso falar da parte que cabe à 

câmara. E na parte que cabe à câmara, nós acho que conseguimos ter uma boa qualidade! 

Nós não temos, pelo menos que seja do meu conhecimento, reclamações da qualidade das 

refeições! Sei que ainda não damos refeições vegetarianas, teremos de ver isso para um 

próximo ano, mas e ver se isso é compaginável, também temos de ver como é que faz! Mas 

aquilo que temos e temos diferentes parceiros a intervir e está assegurado! Temos um 

modelo que queremos evoluir para ele, mas estas coisas vão-se fazendo também passo a 

passo e caminhando também com diferentes parceiros! -------------------------------------------------

------ Sobre os manuais escolares o Sr. Presidente da Assembleia já falou mas eu também 

quero dizer alguma coisa que é sobre os manuais eu acho que cada escola… a Câmara não 

se mete nisto. Sou eu, Gil Nadais, que me estou a meter aqui assim nos manuais! Os 

professores são diferentes, os alunos são diferentes e se nós uniformizarmos é aquilo que 

eu contrario do 5 de Outubro também é uma matéria que eu aqui acho que não faz sentido, 

porque cada vez mais os professores são diferentes mas os alunos também são e tem de se 

procurar uma maior adequação dos alunos àquilo que são os manuais e da forma como eles 

explicam a matéria! E há professores que se sentem mais à vontade com uns do que com 

outros e de certeza que até na mesma, a mesma escola há opções por manuais diferentes 

de professor para professor.” ------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Serei rápido Sr. Presidente! Penso depreender que o Sr. Presidente à pouco quando 

falava que existem outras instituições para a área da multideficiência no concelho que estar-

se-ia a referir à CERCIAG, penso eu! Mas eu até vivi uma situação parecida segundo sei o 

ministério da educação obriga as crianças até aos 18 anos a frequentarem o 

estabelecimento de ensino! Obriga mesmo! E como lhe disse vivi uma situação similar, fiz 

exposições para o ministério da educação, fiz várias, e fui obrigado a aceitar uma situação 

deste tipo! Portanto a CERCIAG não substitui isto que estamos aqui dizer, primeira questão! 

------ Segunda questão Sr., Presidente, eu percebo os argumentos, certo, eu percebo os 

argumentos que o Sr. Presidente dá, mas eu não percebo a questão da multideficiência, a 

questão das crianças com necessidades especiais, os tempos são longos para trabalhar 

com elas, como o Sr. sabe! Nós estamos em Junho, estamos num processo 
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experimentalista de possível mudança de escola de um conjunto de crianças para uma 

escola que não sabemos onde vai ser, para um conjunto de equipamentos que não 

sabemos onde vão existir, para como o Sr. disse, eu trato da parte das infraestruturas, muito 

bem! Para um conjunto de técnicos de não se conhece, ninguém está aqui contra a 

mudança Sr. Presidente! Penso mesmo que mesmo as pessoas que estão na Fernando 

Caldeira, não estão contra a mudança! Não há ninguém que trabalhe com crianças com 

necessidades especiais que pense isso! O que está aqui em causa Sr. Presidente é que se 

calhar estamos a tentar acelerar um processo que nas necessidades especiais não pode ser 

feito, porque tem o seu ritmo, são crianças diferentes e é isso, é este medo que está a ser 

posto no fundo não é por si, mas esta incerteza que nos leva a isto! Se calhar esta sua ideia 

trabalhando nas diversas escolas, o Sr. próprio diz, eu ainda não sei para onde elas vão, eu 

ainda estou a trabalhar nisto! Estamos muito em cima, eu tenho muitas dúvidas, não tenho 

dúvidas da sua boa vontade, mas estamos muito numa fase experimentalista. O que nesta 

área torna-se um bocado arriscado, por isso é que eu lhe dizia no início que se alguma 

maneira em determinados momentos concordo, e até também já tive essa visão, não tendo 

nenhum dogma parece-me a mim que neste momento na maneira como estão as coisas 

antecipar isto e querer avançar a esta velocidade pode ser prejudicial! Mas esta é 

simplesmente um desafio que lhe lanço no âmbito do diálogo e da construção deste tipo de 

situações! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Também quero dizer Sr. Presidente, uma nota ainda sobre a Fernando Caldeira e 

sobre a estigmatização e sobre os resultados e isso tudo! Que eu saiba o município ou o Sr. 

Presidente, faz parte do concelho geral! E também cabe ao município ir ao concelho geral 

ou o Sr. Presidente, e se acha que nesta escola as coisas não estão a correr bem 

apresentar as suas propostas lá! Eu acho que o município ou o Sr. Presidente descer as 

considerações gerais das escolas, não há nenhum mal, é discutir com as partes envolvidas 

Sr. Presidente! É simplesmente um desafio que lhe lanço para futuro no seu pouco tempo 

que lhe resta à frente deste município!” ----------------------------------------------------------------------

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

------ “Venho aqui falar-lhe de um assunto que a mim é-me muito caro! Sei da vossa 

preocupação com a escola pública, sei da preocupação da câmara municipal com os alunos, 

gostaria de saber e tendo em atenção o nosso concelho a interioridade, a desertificação, 

gostaria de saber qual o ponto de situação da escola Primária de A-dos-Ferreiros e do seu 

jardim-de-infância!” -------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Paulo Jorge de Almeida Pereira  – CDS -------------------------------------------------------------

------ “Prometo ser breve! Uma pequena clarificação no que diz respeito aos manuais pois eu 

penso que entendi aquilo que o deputado Hilário disse de uma forma diferente! Eu penso 

que ele se estaria a referir ao facto de os manuais serem um instrumento pedagógico para 

executar um projeto educativo e penso que ele estava a alertar, tendo em conta a 

informação que tinha, de que se poderia estar aqui a definir um conjunto de instrumentos 

educativos para um prazo bastante alargado quando poderá haver uma alteração, que não 

sei se será significativa ou não, do projeto educativo e que poderá haver uma 

desadequação! ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas Sr. Presidente pedia-lhe a palavra para, há pouco tinha colocado duas questões 

ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que presumo que por lapso não me tenha 

respondido, uma delas era qual é a lotação máxima de cada estabelecimento da rede e qual 

a sua lotação atual? E a outra era se o executivo já tentou junto da direção do Instituto 

Duarte Lemos saber se o estabelecimento tendo em conta o cenário atual, terá condições 

para iniciar o próximo ano letivo, aquele que arrancará com aulas no próximo mês de 

Setembro?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

e Borralha -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Era só dizer que eu não estive presente quando o Sr. Presidente da Câmara começou 

a falar e fui informado que acerca das perguntas todas que eu fiz, que disse que o Sr. era 

licenciado e eu era, portanto, um especialista! Esperava que como licenciado e mestrado 

tivesse respondido com mais profundidade a um mero especialista, que eu acho que um 

mero especialista merecia uma resposta mais aprofundada, até porque é o seu dever de 

informar e de ajudar alguém pouco esclarecido como eu, a ficar a perceber melhor a 

educação! E era isso que eu queria, que lhe pedi, porque eu falei de muitas coisas e, 

portanto, podia-me esclarecer porque essa é também uma das artes dos políticos! É 

conseguirem convencer os outros de que as suas ideias são melhores! E eu acredito numa 

coisa, passo a vida a mudar de ideia! Quando alguém tem a capacidade, com sabedoria 

científica, de me levar ao bom caminho! Ainda não conseguiu, faça la um esforço e ajude-

me a chegar ao seu pensamento faz favor! -----------------------------------------------------------------

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

------ “Eu não faço esforço para ninguém seguir aquilo que eu penso! Eu penso aquilo que 

penso, tento formar a minha opinião o melhor possível e quando disse que era especialista 
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não teve qualquer menosprezo mas foi para dar aqui a conhecer as suas, fazer jus às suas 

afirmações que veio aqui fazer! Portanto se entendeu isso de outra forma paciência, eu 

tenho as minhas ideias sobre a educação, o Sr. tem as suas, cada um fica com as suas, não 

é? Não temos qualquer problema a respeito disso! -------------------------------------------------------

------ Sobre, e peço desculpa ao Paulo Pereira por não ter respondido, mas sobre a lotação 

das escolas obviamente aqui não a tenho mas podemos, aliás, a Sr.ª Vereadora já disse que 

íamos fazer chegar isso a todos os Srs. membros desta assembleia e também aos Srs. 

membros da câmara aos Srs. Vereadores, e mas sobre o IDL obviamente que nós temos 

conversado bastante com o IDL! Ainda esta semana tivemos uma reunião e falamos 

portanto, sobre as perspetivas, aquilo que eles transmitem-me a opinião deles e aquilo que 

eles pensam que vão fazer e temos tido alguma consonância, portanto, de ações mas é 

aquilo que cada um pensa no momento e estamos preparados e trabalhamos com os 

cenários que temos no momento! ------------------------------------------------------------------------------

------ Obviamente que sim, a questão que nós temos em cima da mesa é que o IDL vai 

funcionar este ano, certo? E é com este cenário que nós trabalhamos! -----------------------------

------ Quanto, as questões do Engenheiro Hilário, quando referi a CERCIAG foi no sentido de 

que nós temos um estabelecimento aqui para deficientes e não gostaria de termos um outro 

associado também à mesma imagem! Nós temos já um problema para resolver este ano 

que eu não referi anteriormente, é que vamos ter um aluno que possivelmente transitará 

para o 10º ano e como tal vamos ter de criar estas unidades! Onde é que as vamos criar 

estas unidades? Ou vão ser as duas na Adolfo Portela ou as duas na Marques Castilho, ou 

uma na Marques Castilho e outra na Adolfo Portela! Mas isto está em discussão com os Srs. 

diretores para encontrarmos aqui uma resposta consensual para esta solução! Eles vão ter 

uma resposta no concelho e isto vai ser resolvido em princípio na próxima semana, porque 

tem de ser requisitados os meios ao ministério durante a próxima semana! Portanto a partir 

daí, da requisição dos meios, nós ainda ficamos à espera de ser aceite, mas é isto que 

iremos combinar e trabalhar com as escolas! ---------------------------------------------------------------

------ Depois o Pedro falou na escola de A-dos-Ferreiros. A escola de A-dos-Ferreiros estava 

o ano passado, estamos a falar da escola, para encerrar! Tinha uma turma já era para 

encerrar o ano passou, não encerrou por causa da construção do polo de Valongo, este ano 

encerrará portanto a escola de A-dos-Ferreiros. O jardim-de-infância tem três alunos, vai 

funcionar, tem três alunos e não tem nenhuma inscrição nova! Vai funcionar, tem três 

alunos! Para nós vai funcionar. A nossa proposta é que funcione. Pronto! Mas é isto que 
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temos neste momento! A nossa proposta em termos de jardim-de-infância é que se 

mantenha a rede toda. Agora vamos ver como é que estão as matrículas!” ------------------------

------ Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal suspende a reunião da 3ª 

Sessão Ordinária, designando para continuação o dia 20 de junho de 2016, pelas vinte e 

uma horas, sendo que desta forma se consideram convocados todos os membros 

presentes, pelo que, pelas duas horas e trinta minutos deram-se os trabalhos por 

encerrados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

 

 

A Primeira Secretária: 
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ATA DA 2ª REUNIÃO DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

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

horas, no Salão da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, teve lugar a segunda reunião 

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

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

------ 2.2 – Análise e discussão do Contrato Interadminist rativo de Delegação de 

Competências na Área da Educação - Programa Aproxim ar Educação, no que 

concerne à definição da rede escolar concelhia ; ------------------------------------------------------

------ 2.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de atribuição de Apoio 

à: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.3.1 – Junta de Freguesia de Fermentelos pela orga nização do FermentelosFEST 

– festival das Associações de Fermentelos ; -------------------------------------------------------------

------ 2.3.2 – União de Freguesias de Barrô e Aguada de Ba ixo no âmbito do evento 

anual “Estás em Barrô…Mexe-te!” ;--------------------------------------------------------------------------

------ 2.3.3 – União de Freguesias de Recardães e Espinel,  no âmbito das 

Comemorações do Foral de Recardães e do Foral de Es pinhel; ----------------------------------

------ 2.3.4 – União de Freguesias de Trofa, Segadães e La mas do Vouga ;---------------------

------ 2.3.5 – União de Freguesias de Águeda e Borralha ;--------------------------------------------

------ 2.3.6 – União de Freguesias de Belazaima do Chão, C astanheira do Vouga e 

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

------ 2.3.7 – União de Freguesias de Travassô e Óis da Ri beira .----------------------------------

------ 2.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de 3ª revisão 

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

------ 2.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal para Autorização prévia 

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

fevereiro, Assunção para :---------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5.1 – Abertura de procedimento para concurso públ ico sem publicidade 

internacional para aquisição de viaturas elétricas,  aluguer de baterias e respetivo 

sistema de carga para a Frota Municipal;  ----------------------------------------------------------------

------ 2.5.2 – Celebração de contrato com Técnica Superior  para a área de educação, na 

modalidade de contrato avença ;------------------------------------------------------------------------------
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------ 2.5.3 – Atribuição de apoios para 2016 no âmbito do  Programa de Apoio às 

Organizações de Solidariedade Social ;--------------------------------------------------------------------

------ 2.5.4 – Atribuição de apoios financeiros às Associa ções Desportivas para 

concretização de obras de beneficiação de instalaçõ es durante a época 2015/2016 no 

âmbito do Código Regulamentar do Município de Águed a – Associações Desportivas 

(F2);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5.5 – Celebração de Protocolo “IDL-Realização de ações pedagógicas e de 

divulgação de práticas agrícolas em Macieira de Alc ôba”;  ----------------------------------------

------ 2.5.6 – Celebração de Protocolo “Apoio ao Projeto A ldeia Pedagógica do Milho 

Antigo – promoção de práticas tradicionais”: -----------------------------------------------------------

------ 2.5.7 – Pagamento a pessoal das Escolas do 1º Ciclo , meses de janeiro a agosto, 

ano letivo 2015/2016.  ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vitorino , e secretariado por Cristina Paula Fernandes da Cruz  e Casimiro Agnelo 

Oliveira Pinto.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------ Herminio da Conceição Marques – 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; ---------------------------------------------------------------

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

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

------ Elisa Maria Pires Almeida – PS; -------------------------------------------------------------------------
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------ Compareceram igualmente à Sessão Extraordinária, os  seguintes Presidentes de 

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

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

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

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

------ Marco Santos – em representação do PUF 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 de 

Alcôba; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – PUF da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ----------

------ Carlos Alberto Pereira – em representação do PJF 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; ------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes Oliveira – PSD – Vereador; ---------------------------------------------------

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

------ O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia  cumprimenta e dá as boas vindas a todos 

os presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de atribuição de Apoio 

à: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.3.1 – Junta de Freguesia de Fermentelos pela orga nização do FermentelosFEST 

– festival das Associações de Fermentelos ; -------------------------------------------------------------  

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

------ Carlos Nolasco – Fermentelos:  ------------------------------------------------------------------------

------ “Neste ponto, em que vamos votar um apoio que a Câmara Municipal atribuiu à Junta 

de Freguesia de Fermentelos, pela realização do Fermentelos Festa, em primeiro lugar 
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quero agradecer à câmara o apoio que nos deu, que nos vai dar, com certeza. Este ponto, 

de certeza, que vai ser aprovado. Esperamos que sim, algumas pessoas que já estão ali a 

dizer que não, mas aquilo é só fogo de vista e, portanto, de certeza, que iremos aprovar este 

ponto e os outros subseguistes. De qualquer das maneiras, agradecer também a todos 

aqueles e aquelas que estiveram presentes no Fermentelos Festa, quer no dia da abertura, 

quer depois durantes todos os 11 dias que funcionou o Fermentelos Fest. Este ano, mais 

orgulhosos ainda nos sentimos, a Junta de Freguesia, o executivo da junta e os membros da 

assembleia de freguesia, que connosco estiveram nesta organização, pelo êxito que 

alcançámos. Realmente é o 3º Festival Fermentelos Fest que fazemos e ano pós ano, tem 

vindo em aumento, quer na qualidade, mesmo na quantidade de pessoas. Eu atrevo-me a 

dizer, nos milhares de pessoas nestes 11 dias passaram em Fermentelos durante o 

Fermentelos Fest. Para nós, Junta de Freguesia, com muitas limitações económicas, é 

sempre difícil fazer este tipo de atividades. Apesar de todo o apoio que a câmara nos deu e 

que fiz questão de reconhecer e agradecer, nunca está demais, deixar aqui o meu pedido de 

que em próximas organizações deste género, que a câmara analise, e se quiser, 

detidamente, as nossas propostas, os nossos orçamentos e aquilo que nós nos propomos 

fazer, e quando digo nós, não é só Fermentelos, são outras freguesias que também têm 

eventos desta natureza, que analisem mais detalhadamente e, com certeza, que lhes será 

possível atribuir-nos uma ajuda mais substancial. Os nossos orçamentos são limitados, os 

da câmara, com certeza que também serão, mas poderão mais facilmente ajudar-nos a que 

nós consigamos os nossos propósitos. Era esta palavra que eu queria deixar aqui, o 

agradecimento e ao mesmo tempo também o pedido de em próximas atividades termos uma 

ajuda mais substantiva, um bocadinho mais alargada para podermos, cada ano que vem, 

cada ano que irá passando, engrandecer mais as nossas atividades e que o nome das 

nossas freguesias, por conseguinte, o nome do concelho seja visto e seja tido, também, 

como exemplo das muitas organizações, das muitas atividades que nós fazemos.” -------------

------ 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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de atribuição de Apoio à Junta 

de Freguesia de Fermentelos pela organização do FermentelosFEST – festival das 

Associações de Fermentelos. -----------------------------------------------------------------------------------

------ 2.3.2, União de Freguesias de Barrô e Aguada de Bai xo, no âmbito do evento 

anual “Estás em Barrô, mexe-te!” ; --------------------------------------------------------------------------
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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 unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de atribuição de Apoio à União 

de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo no âmbito do evento anual “Estás em 

Barrô…Mexe-te!”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.3.3, União de Freguesias de Recardães e Espinhel,  no âmbito das 

comemorações do foral de Recardães e do foral de Es pinhel ; -----------------------------------

------ 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 Apoio à União 

de Freguesias de Recardães e Espinel, no âmbito das Comemorações do Foral de 

Recardães e do Foral de Espinhel; ----------------------------------------------------------------------------

------ 2.3.4, União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lam as do Vouga; ---------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de atribuição de Apoio à União 

de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga;--------------------------------------------------

------ 2.3.5. União de Freguesias de Águeda e Borralha ; ---------------------------------------------

----- Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de atribuição de Apoio à União 

de Freguesias de Águeda e Borralha; -------------------------------------------------------------------------

------ 2.3.6. União de Freguesias de Belazaima do Chão, Ca stanheira do Vouga e 

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

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal de atribuição de Apoio à União 

de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e Junta de 

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

------ 2.3.7. União das Juntas de Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira ; --------------------

------ 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 Apoio à União 
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de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.----------------------------------------------------------------

------ 2.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de 3ª revisão 

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

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

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

------ “Peço desculpa pelo meu atraso, mas estive a participar numa reunião intermunicipal 

em Anadia, não jantei, e vim para aqui, por isso vamos ver se fazemos isto rápido. Bem, 

tirando este a parte, que não era para aqui chamado, pois aquilo que está em causa neste 

momento, é que é uma revisão orçamental que visa basicamente que dotarmos duas 

rubricas, uma delas de energia, porque nós tínhamos uma situação de conferência de 

faturas, porque usámos muitas faturas da empresa que nos fornece energia, no ano 

passado e, portanto, temos de a reforçar com 1 milhão de euros e são 2 milhões de euros 

para comprarmos mais terrenos no casarão.” --------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

aprovou por maioria, com 4 abstenções , a Proposta da Câmara Municipal de 3ª revisão 

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

------ 2.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal para Autorização prévia 

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

fevereiro, Assunção para :---------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5.1 – Abertura de procedimento para concurso públ ico sem publicidade 

internacional para aquisição de viaturas elétricas,  aluguer de baterias e respetivo 

sistema de carga para a Frota Municipal;  ----------------------------------------------------------------

------ 2.5.2 – Celebração de contrato com Técnica Superior  para a área de educação, na 

modalidade de contrato avença ;------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5.3 – Atribuição de apoios para 2016 no âmbito do  Programa de Apoio às 

Organizações de Solidariedade Social ;--------------------------------------------------------------------

------ 2.5.4 – Atribuição de apoios financeiros às Associa ções Desportivas para 

concretização de obras de beneficiação de instalaçõ es durante a época 2015/2016 no 

âmbito do Código Regulamentar do Município de Águed a – Associações Desportivas 

(F2);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.5.5 – Celebração de Protocolo “IDL-Realização de ações pedagógicas e de 

divulgação de práticas agrícolas em Macieira de Alc ôba”;  ----------------------------------------
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------ 2.5.6 – Celebração de Protocolo “Apoio ao Projeto A ldeia Pedagógica do Milho 

Antigo – promoção de práticas tradicionais”: -----------------------------------------------------------

------ 2.5.7 – Pagamento a pessoal das Escolas do 1º Ciclo , meses de janeiro a agosto, 

ano letivo 2015/2016.  ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ “Sobre o 2.5.1 que é “Abertura de procedimento para concurso público sem publicidade 

internacional para viaturas elétricas.”, pois nós propomos adquirir para o município 10 

viaturas elétricas e com sistemas de carregamento. Estamos a precisar de algumas viaturas, 

não são 10, mas de algumas 3 ou 4 e depois iremos abater outras ao serviço, também, 

portanto, que deixarão de estar em funcionamento. Esta opção pelo sistema elétrico, e nós 

entendemos que isto é o sistema de futuro, e a experiência que temos já com um veículo 

elétrico na câmara é por deveras positiva, porque tem dado boas provas e nós... é um cargo 

que nós nem sabemos que ele existe, porque praticamente ele não tem manutenção não se 

sente, e também o combustível fica extremamente barato. ---------------------------------------------

------ Sobre o 2.5.2, “Celebração de contrato com técnica superior para a área da educação”, 

na probabilidade de contrato de avença, ia pedir ao Sr. Presidente que retirasse este ponto 

da discussão. Eu quando fiz esta proposta, andei à procura de alguém que pudesse liderar o 

projeto que temos na área da educação. Eu quando procuro uma pessoa para fazer alguma 

coisa, a sua área de filiação não me é importante, é aquela pessoa que eu entendo que 

melhor pode exercer as funções, por acaso a pessoa que eu escolhi, é aqui a secretária da 

mesa, e esse facto de ela estar ligada ao PS, tem levantado algumas questões como outra 

questão que eu queria esclarecer que é o facto de o contrato que era proposto aqui assim, 

ser, para além do final do mandato, e aquilo que eu quero dizer, é que era porque eu 

entendo que não acaba tudo a 30 ou a qualquer dia de Novembro do próximo ano, e a 

educação como têm tido oportunidade de ver da nossa ação, é uma área que nós damos 

especial cuidado. E isso, o contrato, a proposta que estava aqui era para chegar até ao final 

do ano e dar possibilidade ao executivo de poder optar o próximo executivo, que eu não 

farei parte, com 90 e qualquer coisa por cento de probabilidades de tentativa disso mesmo, 

mas que não farei parte, e como tal daria possibilidades de optar se a técnica respondia ou 

não. Face às divisões que surgiram e outras que ainda por aí no ar, recebi por parte aqui da 

Cristina, portanto, uma recusa porque ela também entende que nestas coisas da educação 

nós não devemos estar para dividir e como tal, eu aceito, obviamente aceito, vai-me criar 
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obviamente alguns problemas acrescidos, mas aceito a sua decisão e, portanto, peço para 

retirar este ponto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente ao ponto, “Atribuição de apoios no âmbito do programa de apoio às 

organizações de solidariedade social”, é aquilo que está no regulamente, mas são apoios 

que se prolongam para mais do que um ano e como tal têm que vir aqui assim ser 

aprovados, bem como para as associações desportivas, isto é tudo no âmbito do código 

regulamentar. A celebração do protocolo com o IDL de realizações pedagógicas de 

divulgação de práticas agrícolas em Macieira de Alcoba, este já o referi também na sexta-

feira, que nós queremos que este protocolo seja realizado e vá até ao final. E depois 

também, o “Pagamento a pessoal das escolas do 1º ciclo de janeiro a agosto do ano letivo 

de 2015/2016”, é para ficarmos já autorizados a fazer todos estes pagamentos, portanto, 

esses pagamentos ao pessoal que está nas escolas, mas Sr. Presidente estarei disposto a 

todas as questões que me queiram colocar.” ---------------------------------------------------------------

----- Alberto Marques - PSD:  -----------------------------------------------------------------------------------

------ “A minha questão tinha a ver com o ponto 2.5.1, tinha isto por pontos, digamos assim, 

tem a ver com esta parte das viaturas elétricas. Eu queria começar por dizer que é uma 

iniciativa que eu louvo, acho muito bem. Como alguns saberão, sou um amante do 

fenómeno automóvel, tanto na sua versão utilitária, como na sua versão desportiva e lúdica 

e até me custa, às vezes, conviver com a “guerra” declarada e até assumida em tom de 

brincadeira pelo Sr. Presidente aos automóveis no centro da cidade, e penso que esta 

questão dos automóveis elétricos poderá ser uma das formas de abrirmos um pouco esse 

fundamentalismo anti-automóvel, e penso que o futuro aparentemente passa por aí, pelos 

híbridos e pelos elétricos e acho que é de louvar esta aposta da câmara nas viaturas 

elétricas. A minha questão é uma e é muito simples, eu presumo que rede de viaturas 

elétricas a câmara irá ter ao longo tempo, que irá engrossando e assumindo cada vez mais 

repressão dos veículos da câmara. Poderá eventualmente ter formas de carregamento e 

etc. na própria autarquia e eu queria saber se o Sr. Presidente da Câmara e Sr. Executivo 

têm a alguma perspetiva ou alguma... ou se está a trabalhar nesse sentido para que o 

estado, empresas privadas, não sei ao certo como funcionam, saberão melhor que eu, 

estarão na iminência de criar uma rede para carregamentos um pouco por todo o concelho, 

fundamentalmente na zona urbana eventualmente. Portanto, porque esse passo seria 

fundamental, não só para os veículos da câmara como os municípios a ter cada vez mais 

veículos elétricos, porque nós vemos em muitas cidade já por aí provavelmente em cidades 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 17 e 20/junho/2016  

 

maiores, mas também nalgumas cidades da dimensão de Águeda, já há alguns postos de 

carregamento, lugares de estacionamento, portanto, uma serie de discriminações positivas 

para as viaturas elétricas. Era para saber, de facto, se há alguma perspetiva, de rede de 

carregamentos pelo menos para o concelho.”---------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente, eu tenho algumas dúvidas sobre os pontos aqui em elencagem e 

queria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, ele repetiu ou ele afirmou que seriam 10 

viaturas e eu perguntava-lhe porquê 10 viaturas, quais os setores onde ele as pretende 

integrar, qual a necessidade, para ter uma ideia da dimensão da aplicação as mesmas. 

Entretanto o Sr. Presidente da Assembleia, relativamente ao ponto que foi retirado, peço 

imensa desculpa, mas é que a inclusão do ponto na ordem de trabalho suscitou-me também 

algumas dúvidas e que eu gostaria de ver esclarecidas como membro desta assembleia. E 

as dúvidas que me são sugeridas, Sr. Presidente da Câmara, é o seguinte: o Sr. tem um 

projeto, o Sr. fez um determinado tipo de conjetura sobre o mesmo, portanto, idealizou a 

forma como gostaria que ele fosse liderado. Eu não sei, muito honestamente, neste 

momento, a que problemas é que o Sr. enfrenta nem vindos de donde, mas é obvio que 

respeito que o Sr. percecionando que eles existem, acho que independentemente de a 

colega ter decidido pedir-lhe para afastar este ponto, e para reconsiderar, eu acho, no 

entanto, que devo perguntar-lhe o seguinte, este projeto, que o Sr. quer implementar, não 

encontra dentro da autarquia nenhum funcionário, nenhum técnico do gabinete com 

capacidade, com conhecimentos, com experiência, com capacidade de gestão de projeto e 

de liderança para o abraçar, não era possível a autarquia dentro os seus quadros fazer 

promoções, o que eu acho que é extremamente salutar, porque quando nós andamos numa 

empresa, trabalhamos, lutamos, progredimos, ganhamos conhecimentos, a determinada 

altura, obviamente que a nossa perspetiva é de promoção e é de perceber que também 

acreditam e apostam em nós. E, portanto, independentemente do currículo da Cristina, o 

currículo seja de quem for, que o Sr. Presidente possa eventualmente ter escolhido, eu 

gostava de saber se dentro dos serviços municipais, dentro das pessoas que estão no 

gabinete há vários anos presumo eu, não haveria, Sr. Presidente, soluções para aquilo que 

o Sr. pretendia, até porque me parece a mim que em termos de aquilo que a proposta nos 

oferecia para entendimento, até porque, digamos, mesmo promovendo alguém e mesmo 

fazendo alguns aumentos, obviamente que, temporariamente ou não, ficaria mais barato à 

autarquia fazer. E, portanto, também lhe perguntaria nesta perspetiva de futuro o que é que 
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o Sr. Presidente vai agora fazer. Quer dizer, se tem o projeto, se tem os objetivos em mente 

e alguém vai ter que o fazer, portanto, como é que pensa, para que nós também fiquemos 

elucidados, como é o Sr. pensa resolver o problema.” ---------------------------------------------------

------ Francisco Simões – CDU:  -------------------------------------------------------------------------------

------ “É uma pergunta muito rápida. Não há qualquer insinuação nem qualquer intenção, 

mas porque é que se diz no ponto 2.5.1, sendo um concurso publico porque é que se 

explicita aqui “sem publicidade internacional”?”-------------------------------------------------------------

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

------ “Em relação à questão que fala da atribuição de apoios financeiros, acho que 

brevemente vai sair um plano desportivo municipal e dá-me a ideia que estes regulamentos 

deveriam ter em atenção, ter alguma renovação de ano para ano. Onde é que se 

enquadram? Eu sei que é num regulamente, que se enquadram estas candidaturas, mas 

tem que começar a haver projetos a longo prazo para não haver redundâncias de aplicação 

de fundos em mais instalações desportivas, mais sedes de clubes, mais projetos de espaços 

sem utilização, ou sem rentabilização máxima, como deve ser. Portanto, para se ter 

atenção, que, provavelmente, estará na altura, no início de uma época desportiva, numa 

próxima época desportiva de rever alguns pontos, não só neste âmbito, mas também no 

âmbito do apoio às atividades desportivas, que chamo atenção, neste caso está aqui o Sr. 

Vereador do desporto, que deveríamos ter muito para onde é que vão os dinheiros da 

autarquia quando se apoiam os clubes. O que eu oiço dizer, e não sei se é verdade ou não, 

e não interessa neste momento, é que os dinheiros não chegam, que são dadas por 

exemplo às classes infantis e ás classes mais jovens, não chegam ás classes mais jovens. 

Por necessidade de serem geridos no âmbito do clube, são desviados para outro tipo de 

escalões etários dentro dos próprios clubes. Pronto, isto é uma gestão interna, o dinheiro é 

recebido, é aplicado diretamente para o fim a que se destinou, quando se dá um apoio a um 

médico do clube e se dá um X a esse médico porque ele apoia uma classe jovem, depois o 

médico não é fiscalizado se aparece ou se não aparece e o dinheiro é colocado no clube 

globalmente e é gerido globalmente. Isto é só para dizer que, há uma predisposição que o 

Sr. Presidente da Câmara aqui definiu e quanto a mim, arriscou e definiu bem, foi 2005 e 

2006 que definiu que iria apoiar as classes jovens, iria ser diferente. Tenho-me esquecido há 

alguns anos, mas nos primeiros anos desafiei-o a aumentar 10% a verba para os jovens 

todos os anos. Ele assim o fez durante uns anos, depois esquecemo-nos os dois, eu acho 

que é numa próxima oportunidade que se tenha que estudar a questão do fenómeno 
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desportivo, o que é que é isso o desporto, que se estude se desporto é aquilo que nós 

dizemos que é desporto, se apoiamos da mesma maneira porque alguém lhe chamou 

desporto, vamos aqui a uma provocação a todos os presentes e a quem possa ouvir, por 

exemplo se fazer desporto é por a jogar futebol, miúdos de 6 anos, é uma coisa que 

podemos discutir, se fazer desporto é por a jogar futebol miúdos de 6 anos com chuteiras, 

que todos os ortopedistas dizem que enão deve ser. Por exemplo no futebol, e quando se 

passa no futebol também se passa noutros, se fazer desporto é fazer saltos constantes 

dentro de um pavilhão de basquete quando o tendão de Aquiles só está pronto ao 12 anos. 

É que isso devíamos começar ter que pensar o que é que é formação desportiva. A 

formação desportiva não é por miúdos a jogar uns contras os outros e ver quem ganha, isso 

é para o país. E os miúdos gostam de ganhar e os miúdos gostam de jogar, mas formação 

desportiva é eu não aleijar um miúdo aos 12 anos que ele vai descer aos 30 dói-lhe aqui e 

foi 20 anos antes. Portanto, isso é que é formação desportiva! Se temos conhecimentos 

técnicos, se temos conhecimentos médicos, que os períodos de formação estão definidos e 

que entre os 12 e os 13 anos há, definitivamente, a formação dos tendões, porque é que 

havemos de fazer tudo ao contrário e antes do tempo? Isso é que era um projeto de 

formação desportiva! Mas isto também é só para chamar um alerta de que nesta questão da 

atribuição de subsídios, não pode ser só um regulamento e toma lá o dinheiro. Um 

regulamento e toma lá o dinheiro e vamos ver se ele é aplicado e como ele é aplicado. Se 

foi dado ao médico e ao fisioterapeuta, vamos ver ser o clube arranjou um médico ou 

fisioterapeuta, se recebeu um bolo e depois o geriu, legitimamente, mas geriu. Portanto, era 

para chamar atenção na atribuição, bem como na questão das sedes. Bem como na 

questão de uma sede, e mais outra sede, e mais outra sede... Está no regulamento, cumpra-

se! Mas o que eu estou aqui a pressupor não é que não seja cumprido o regulamento que 

está e está, mas que seja pensado no âmbito do plano desportivo que há-de ser aprovado e 

para discussão publica, brevemente, segundo ouvi dizer, portanto, nessa discussão publica 

que seja bem pensado se vamos continuar a criar clubes e sedes, e sede, e sedes quando 

temos espaços, talvez a mais e alguns melhor qualificados.”-------------------------------------------

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

------ “Desta vez tenho que fazer como muitas vezes o José Vidal faz comigo. Estou em 

absoluto acordo com o José Vidal, mas é pena só vires agora. Nós temos dito várias vezes 

que é preciso intervir mais sobre o desporto. O Sr. Presidente teve uma ideia boa em 2005, 

nós apoiámo-lo, só que esse desvio de verbas era para a formação que tinha sido 
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fundamental. E nós temos vindo aqui várias vezes ao longo dos anos, reclamar que é 

preciso mais meios para a formação ao nível do desporto em Águeda. Até pensava que era 

um problema, pensava que se abria uma nova porta porque o Homem da massa era aqui o 

Sr. Vereador Edson Santos, onde dava se calhar massa à Sr.ª Vereadora Elsa Corga, mas 

agora que o desporto passou para o Homem da massa, continuamos igual, mas pronto, 

esperamos pelo tal plano desportivo que falas, a ver se há mais massa e mais plano 

desportivo para Águeda porque temos estado muito longe disso. -------------------------------------

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

------ “Eu porque aqui foi falado do assunto que o José Vidal aqui trouxe, devo dizer o 

seguinte, por uma questão de experiência pessoal, devo dizer que o dinheiro que vai para a 

formação, não pode ser controlado, especificamente, se entrou na formação ou não. E 

porquê Professor José Vidal? Porque os orçamentos dos clubes e eu falo pelo clube que 

dirijo, são orçamentos que vão muito para além daquilo que a câmara municipal dá, quer 

para formação, quer para outro tipo de situação, seja ela qual for. E se nós fossemos a 

aplicar especificamente na formação aquilo que a câmara dá, fechávamos a por ao fim do 1º 

terço do campeonato, porque aquilo que se investe nos escalões de formação, eu falo por 

mim, não sei o que é que os outros fazem, e, portanto, admito que se calhar alguns clubes 

deverão ser controlados, mas se nós fossemos a aplicar só o que a câmara dá, fechávamos 

a porta... não dava para a luz! É que não dava para a luz! Quando aparecesse uma fatura, 

como apareceu aqui no mês passado, 964 euros para pagar, se calhar o dinheiro da câmara 

não ia chegar para pagar e, portanto, aquilo que acontece é que os clubes têm que ter, de 

facto, uma gestão cuidada dos dinheiros que lhe são atribuídos, têm que ir buscar muito 

mais do que aquilo que a câmara municipal dá, mas também lhe devo dizer que a câmara 

tem a obrigação de controlar os orçamentos porque nós mandamos as contas, e nas contas 

está elencado tudo aquilo que se gasta. Se a câmara tem dúvidas pede uma análise 

analítica e nós fornecemos, mas eu acho que a câmara perante os orçamentos que são 

apresentados não deve ter grandes duvidas e, portanto, não é fácil. Na questão dos 

médicos, do corpo médico e etc. eu estou plenamente de acordo, porque se não tivermos, 

efetivamente, um suporte de apoio para os miúdos, nós corremos o risco de criar alguns 

problemas muito complicados. E também lhe devo dizer, que às vezes são os pais os 

principais culpados de algumas situações que aparecem nos clubes. Porque eu já tive que 

chamar atenção a alguns treinadores e proibi-los de por os jogadores a cumprir determinado 

tipo de funções com uma certa regularidade porque os miúdos andavam em recuperação 
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física, mas os pais não se importavam, queriam era que ele jogasse. E, portanto, a 

determinada altura, teve que se pôr o dedo no ar e dizer “Em primeiro lugar estão os atletas, 

em primeiro lugar está a sua saúde física e o seu bem-estar depois estão, obviamente, os 

resultados”. Relativamente aos médios, aquilo que eu penso, professor José Vidal, é que 

não haverá muitos clubes que paguem a médicos e enfermeiros, porque, de facto, os 

dinheiros que vão não chegam nem para a primeira mensalidade. Aquilo que, por exemplo, 

nós fazemos é subcontratamos uma empresa, os atletas vão lá, negociamos um 

determinado plafom por cada ida ao fisioterapeuta e, portanto, garantimos que em qualquer 

momento o atleta está disponível para ir. Porque ele só tem que registar, só tem que levar 

uma ficha do clube, o fisioterapeuta só tem que registar e devolve a dizer aquilo que viu, o 

que é que é preciso, se ele pode resolver o problema, ou se nós teremos que avançar, 

situações mais complicadas teremos que avançar com o seguro e avançar para outras 

situações, nomeadamente de exames complementares, etc. etc. Portanto, eu acho que a 

câmara através da análise dos orçamentos e das contas que os clubes prestam e em função 

do que dá, têm uma visão perfeita de quem está a prevaricar de que cá a aplicar 

corretamente os dinheiros. Agora, de uma coisa estamos de acordo, a câmara deve 

fiscalizar e deve prevenir, porque se há quem cumpra, há, obviamente, também quem não 

cumpra.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Melo – PS:  -------------------------------------------------------------------------------------------

------ “O que vinha aqui tentar perceber e simultaneamente tentar propor ao executivo é o 

seguinte: queria tentar perceber se ao nível do apoio camarário na área desportiva, que tipo 

de apoio é que nós damos neste momento para atletas, crianças com dificuldades físicas, 

com problemas de deficiências físicas, se há neste momento, algum projeto, algum apoio 

para esta área. Parece-me também que de algum tempo a esta parte, a câmara municipal, 

de certa forma, apoia os clubes que já estão constituídos, como são os clubes de futebol, 

como são os clubes de andebol, ou como são a piscina, um conjunto de vários clubes e que 

por sua vez fazem com que os jovens até avancem para esses clubes, em muitas das 

situações, impulsionados pelos pais. O que eu gostaria aqui era tentar perceber se a mesma 

criança, o mesmo pai que tem um filho que gostaria, eventualmente, de praticar hóquei 

patins, se tem o mesmo apoio, a mesma igualdade de oportunidades que tem uma criança 

que quer praticar futebol. E gostaria também de tentar perceber o seguinte: se o executivo 

se cinge e em parte vem a apoiar os pedidos feitos pelas associações ou se o executivo tem 

um política de formação, educação e consequentemente desporto, no sentido de aproximar 
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as associações às escolas. O que é que eu vejo? Vejo que as crianças acabam por ir para 

os clubes de futebol e para a piscina e para um conjunto de outros fatores, quando os 

próprios pais acabam por promover essa ida e parece-me que há algumas crianças que 

gostariam de, eventualmente, ir para a natação, eventualmente, ir para o futebol ou para o 

hóquei patins, mas que não são referenciados nas escolas e os pais não têm essa 

capacidade de os referenciar e de os apoiar no sentido de eles irem para o clube e parece-

me que há aqui um vazio entre as associações, as coletividades e as nossas escolas e 

parece-me que a câmara municipal tem aqui um papel preponderante, no sentido de tentar 

criar no futuro uma interação entre estas duas instituições. Ora a parte educativa, como a 

parte desportiva.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- “Sobre as viaturas automóveis e aquilo que nós vamos comprar são 4 biciclos. Andam 

com duas pessoas, dois lugares. Em princípio, 2 ou 3 deles serão para agrupamentos de 

escola para poderem fazer as deslocações entre os diferentes estabelecimentos. Tem 4 

rodas, mas são daqueles mais pequeninos só de duas pessoas. Depois são 3 de 5 lugares e 

são 3 de 2 lugares com mercadorias, portanto é esta a distribuição. Nós sobre o 

fundamentalismo dos automóveis, acho que o automóvel tem lugar, nós é que não devemos 

utilizar o automóvel para tudo. Há algumas vezes que devemos andar a pé, determinada 

distancia. Outras devemos andar de bicicleta e outros depois vamos andar de carro, mas 

não devemos é andar sempre de carro. Mesmo porque uma viatura elétrica, um carro 

elétrico, ocupa exatamente o mesmo, tirando os biciclos, ocupam exatamente o mesmo 

espaço que eu carro a gasolina, portanto, aí assim fazem menos poluição, mas ocupam o 

mesmo espaço nas nossas estradas. Sobre os postos de carregamento, andamos há 

bastante tempo a tentar que a EDP que devia já ter colocado um posto em Águeda. 

Estamos a ver se colocamos mais do que 1, mas para já o primeiro apontava-se para dentro 

do parque onde era antigamente a P3, para termos lá um carregamento livre para as 

pessoas. Obviamente, as viaturas da câmara terão o seu carregamento dentro do parque da 

câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a pergunta do Sr. Dr. António Martins, sobre os funcionários da área da 

educação, a Câmara de Águeda tem muito poucos funcionários e nós não podemos 

promover. Podemos mudar de funções, mas promover não podemos promover, nem subir 

nem pagar mais. Não há essa situação, pelo menos que eu conheça em termos da câmara, 

mas o quadro da câmara é bastante reduzido. Eu penso que temos muito poucas pessoas 
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que estejam desocupadas e quando estão desocupadas eu tento ocupá-las. Agora, há 

projetos e projetos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões do deputado Abrunhosa Simões, porquê sem publicidade 

internacional? O que determina é o valor e temos de colocar no concurso no aviso de 

abertura se é com publicidade internacional ou sem publicidade internacional. Este ficou 

abaixo do limite onde está estabelecido para que temos que fazer obrigatoriamente 

publicidade internacional, como tal temos que dizer que é “sem publicidade internacional”, 

se fosse mais não sei quantos euros, milhares de euros, já passava e tínhamos que fazer 

um concurso com publicidade internacional.-----------------------------------------------------------------

------ E agora, abordando aqui assim de forma genérica o que é o dinheiro que foi aqui um 

bocado falado para os clubes. A convicção da câmara, a nossa convicção é que o dinheiro é 

bem empregue e quando damos dinheiro para a formação, nós não marcamos as notas a 

dizer “Esta tem que ser para pagar não sei quantos”, queremos que façam uma gestão 

equilibrada, queremos que tenham o melhor, o maior cuidado, portanto, na atenção que dão 

à formação e por isso é que nós inclusivamente apoiamos formação de treinadores e, 

também, apoiamos a contratação de médicos, etc. e eu acho que cada coletividade deve e 

faz gerir da melhor forma o dinheiro. Uns fazem, contratam uma empresa como foi aqui dito 

para dar apoio, outros têm um médico que arranjam voluntariamente para lhe dar apoio. E 

nós não podemos, não cabe à câmara dizer “Ah, arranjas um médico de graça então não te 

vamos dar esse apoio”, se lá, nós queremos é que lá esteja esse recurso, porque como já 

foi aqui dito, o dinheiro que a câmara dá, isto não são escolas da câmara e gratuitas, são 

apoios. O apoio que dá não dá para funcionar o ano inteiro. Agora, queremos qualidade, por 

exemplo, no aproveitamento escolar, se tiverem um aproveitamento escolar de elevado nível 

são majorados. E por outro lado, se tiverem castigos e sobretudo castigos nos dirigentes, 

sobretudo castigos nos dirigentes, dirigentes e treinadores, são penalizados. Isto está no 

regulamento! Nós queremos que sejam feitas e queremos, portanto, sempre o melhor 

possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre as políticas de espaços, nós temos andando a qualificar e a incentivar a 

requalificação dos espaços. Durante muitos anos fizeram-se coisas e agora não têm o papel 

da legalização. Aquilo que nós incentivamos é que legalizem, damos apoios para legalizar. 

Nós precisamos de ter o nível de exigência cada vez maior e as coisas têm de estar todas 

direitinhas, todas certinhas, porque isto está tudo bem quando não acontece nada, mas se 

há um problema e podem os dirigentes ter problemas e nós queremos estar na primeira 
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hora a defender estas situações. Utilização de espaços, lembra-me uma história que ocorreu 

há pouco tempo comigo, aqui com a Srª. Vereadora na câmara, uma coletividade veio-nos 

propor... isto tinha uma dificuldade dum espaço para desenvolver a sua atividade e eu 

sugeri-lhe uma partilha de uma sede com outra, porque o outro tem a sede fechada, 

precisava de abrir e podia dar uma partilha, podia desenvolver, portanto, entender-se, 

achava que havia condições para as duas de desenvolverem o mesmo espaço e terem mais 

atividades. Passado 2 ou 3 meses, disse isso, disse quais eram os espaços, 2 ou 3 meses 

depois a associação, chega ao pé de mim “Já temos a solução! Nós encontramos um 

espaço em tal sítio, assim e assado, e não sei quê, é maravilhoso para nós, e não 

chateamos ninguém”, eu disse “Olhe, mas vocês contactaram a outra associação para fazer 

isto, para coligirem os espaços, para tentarem convergir e ter uma solução comum para 

utilizarem o mesmo espaço?”, “Ai não, nós entendemos...”, “Ok, então se vocês 

entenderam, muito bem, a câmara não vos impede que vocês procurem a vossa solução, 

continuamos a apoiar na atividade meritória que vocês envolvem, mas para este assunto 

não.”. A câmara entende que devemos partilhar espaços, que devemos partilhar energias, e 

portanto, nós não impedimos que vocês adquiram o espaço, isso é um problema, vocês 

resolvem, agora com o apoio da câmara não porque nós entendemos que esta solução, se 

não for esgotada até ao final e portanto ver se tem possibilidades de andar nós não 

podemos aceitar que vão criar mais um espaço novo. E é esta a política que nós queremos 

que seja seguida um pouco em toda a área desportiva e na área das instalações.---------------

------ O Jorge Melo falou aqui no hóquei patins, acho que não há nenhum clube em Águeda, 

não é? Pronto, mas os apoios que podiam receber para o hóquei patins e para o futebol e 

para o andebol e para o vólei, que também acho que não há, são exatamente os mesmos, 

porque aqui a política da câmara é praticar desporto independentemente da modalidade e 

por isso, nós damos esse apoio independentemente da modalidade. Sobre as crianças com 

dificuldade, eu acho que esta a ser feito um esforço muito meritório, muito grande, por parte 

da câmara, aqui pelo Sr. Vereador Edson, no sentido de levar aqueles que têm maior 

dificuldade a praticar desporto. Portanto, isso é uma política que ele de desenvolver, mas 

que todos apoiamos e que acho que temos a conquistar alguns resultados. ----------------------

------ Sobre a aproximação escola clubes, eu aqui assim, sinceramente, eu no meu tempo, 

eram os clubes, os dirigentes e treinadores que andavam à procura de atletas nas escolas 

para poder praticar. Nós fazemos alguma aproximação aqui assim entre os clubes e 

algumas modalidades, mas não pode ser a câmara, também, a fazer tudo, tem de ser aí 
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assim os clubes a ir à procura, nós devemos conciliar sempre que possível, mas também 

temos que deixar algumas coisas para as coletividades poderem fazer.” --------------------------- 

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

------ “Relativamente ao ponto 2.5.5, eu gostaria em nome da União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcoba, agradecer à direção, corpo docente do IDL, pela 

disponibilidade, pela atenção, por nos últimos 2 anos, sempre o carinho e preocupação de 

irem a Macieira de Alcoba. Depois do que aconteceu na última assembleia municipal coma 

vontade sobretudo das bancadas mais à esquerda, digamos que... verem o IDL encerrado. 

Eu, e visto que a vontade da câmara municipal, é manter esse protocolo com o IDL, eu 

pedia ao executivo municipal que arranjasse uma qualquer escola publica que mantivesse a 

mesma vontade, o mesmo empenho, a mesma dedicação do Instituto Duarte de Lemos para 

todos os anos irem a Macieira de Alcoba, fazerem o plantio do milho antigo, a sua sacha e 

todo o seu trabalho.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

aprovou por unanimidade , a Proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

Assunção para abertura de procedimento para concurso público sem publicidade 

internacional para aquisição de viaturas elétricas,  aluguer de baterias e respetivo 

sistema de carga para a Frota Municipal ; -----------------------------------------------------------------

------ Foi retirada a Proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

Assunção para Celebração de contrato com Técnica Superior para a área de educação, 

na modalidade de contrato avença.  ------------------------------------------------------------------------

------ 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 Autorização prévia de 

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

Assunção para Atribuição de apoios para 2016 no âmbito do Program a de Apoio às 

Organizações de Solidariedade Social ;-------------------------------------------------------------------- 

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

Assunção para Atribuição de apoios financeiros às Associações Des portivas para 

concretização de obras de beneficiação de instalaçõ es durante a época 2015/2016 no 

âmbito do Código Regulamentar do Município de Águed a – Associações Desportivas 

(F2); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 Autorização prévia de 

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

Assunção para Celebração de Protocolo “IDL-Realização de ações pe dagógicas e de 

divulgação de práticas agrícolas em Macieira de Alc ôba”;  ---------------------------------------- 

------ 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 Autorização prévia de 

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

Assunção para Celebração de Protocolo “Apoio ao Projeto Aldeia Pe dagógica do Milho 

Antigo – promoção de práticas tradicionais ; ------------------------------------------------------------  

------ 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 Autorização prévia de 

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

Assunção para Pagamento a pessoal das Escolas do 1º Ciclo, meses de janeiro a 

agosto, ano letivo 2015/2016 . ---------------------------------------------------------------------------------

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

------ Professor João Coelho:  ----------------------------------------------------------------------------------

------ “Muito boa noite e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui como representante 

do Instituto Duarte Lemos e da sua comunidade educativa. Sou diretor pedagógico do 

Instituto Duarte Lemos e senti-me na necessidade, na obrigação de vir falar um pouco pelo 

sentimento que agora vivemos na nossa comunidade educativa. Espero honestamente estar 

a ser justo para com esse sentimento, que é um sentimento difícil como compreenderão, e 

espero também ser justo para com o local onde me encontro porque realmente vi politica 

muito profissional a ser feita aqui neste espaço e eu naturalmente não venho cá fazer 

politica. Venho falar daquilo que vejo, daquilo que oiço, daquilo que sinto, e espero 
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honestamente perante as pessoas que aqui estão e que estão em casa, fazer o retrato fiel 

daquilo que vivemos! ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ A comunidade educativa do Instituto Duarte Lemos são os 590 alunos, são as suas 

famílias naturalmente, são 52 funcionários que trabalham diariamente no Instituto Duarte 

Lemos, são mais uma dezena de pessoas naturalmente que trabalham porque existe 

Instituto Duarte Lemos noutras instituições, subcontratados enfim, empresas que dependem 

do Instituto Duarte Lemos, são os seus 5 sócios, não vamos esconder. ----------------------------

------ O Instituto Duarte Lemos é uma escola de serviço público mas de iniciativa privada que 

vive à custa do, enfim, do investimento de 5 sócios, 4 deles que vieram de Pombal, 100km 

de distância, que vieram por encomenda de um secretário de estado em 97 do partido 

socialista que o chamou para vir aqui fazer uma escola. Vive também dos seus 

fornecedores, naturalmente, e das instituições que trabalham com o Instituto Duarte Lemos, 

nós não podemos trabalhar apenas com as pessoas que temos mas também com as 

pessoas que nos fornecem a ajuda para o trabalho que é feito pelas pessoas que lá estão 

ser o melhor possível. e aí nós temos várias instituições, IPSS’s, clubes desportivos, vários, 

alguns deles aqui representados nas pessoas dos seus deputados mas que fazem parte 

dessas instituições que muito respeitamos, muito agradecemos, e portanto tem certamente 

também uma menção muito importante naquilo que é a constituição do Instituto Duarte 

Lemos e vivência do Instituto Duarte Lemos. Portanto é uma comunidade educativa que não 

tem nesta dimensão da minha intervenção, não tem aqui nenhum partido, não tem aqui 

nenhuma religião, não tem aqui nenhum interesse a não ser o desta comunidade, enfim, 

quer dizer ouvi na sexta-feira aqui a identificação de alguém como sendo alguém do povo, 

não sei caracterizar a nossa comunidade, como sendo do povo ou não sendo do povo, nem 

sei se isso é propriamente uma qualidade, será enfim uma característica! A qualidade que 

eu reconheço é esta comunidade é que é feita de gente trabalhadora, gente humilde e 

dedicada à sua função, e nesse aspeto sou, enquanto diretor pedagógico, muito agradecido 

por esse trabalho, por essa humildade e pela capacidade que têm de reconhecer quem 

ajude! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E portanto as primeiras palavras eu dirijo enquanto representante da comunidade é de 

agradecimento. Agradeço naturalmente ao Sr. Presidente da Câmara por estar connosco, 

porque sempre esteve connosco, porque mais uma vez contra algumas forças está 

connosco e porque sabe que neste momento está connosco porque é o lado da razão! Que 

me perdoem a falta de humildade mas desta vez, talvez por coincidência, não sei, mas 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 17 e 20/junho/2016  

 

estamos do lado da razão! Se calhar noutras alturas não tivemos sempre, mas há esta 

convicção absoluta das pessoas que estão aqui representadas, das pessoas que estão ali 

daquele lado, das pessoas que vivem todos os dias o IDL com o IDL, que há uma razão que 

nos assiste e portanto pelo menos permitam-nos o direito à indignação, que é algo que tem 

sido muito criticado, injustamente criticado, que é o justo direito à indignação das pessoas 

que estão a ser atacadas, e isso custa muito! É muito injusto, muito difícil viver com o 

sonegar diariamente através da mentira, através de argumentos falsos, através da política 

malabarista, sonegar o direito justo à indignação! As pessoas têm direito a indignarem-se 

dentro da maneira correta como tem sido, e que eu quero agradecer porque não tem vindo 

com cartazes, não têm vindo com insultos, não têm vindo com protestos, têm vindo com 

elevação! Foram até Lisboa, fizeram 300km, foram lá e voltaram com força, com dignidade, 

sempre em festa, em festa porque viviam em escola! Portanto a eles o meu muito obrigado 

por isso, por essa maneira justa, humilde, trabalhadora como fazem a sua luta, o meu 

obrigado por isso! Quero naturalmente agradecer às pessoas que agora nos dão apoio, não 

posso deixar de agradecer às pessoas que na sexta-feira nos outros dias, enfim, nos vários 

dias que tem tido o nosso sofrimento têm manifestado o seu apoio. Portanto agradeço 

naturalmente à bancada do CDS, à bancado do PSD, à que reconhecer que tiveram a 

coragem de distanciarem de uma questão que não é ideológica, de uma questão que 

perceberam que está para além de ser uma questão nacional, peço desculpa de fazer o 

exercício ao contrário, temos os gráficos, mas está para além de ser uma questão nacional, 

é antes de tudo uma questão local! A questão do IDL é uma questão de Águeda e a questão 

dos 79 colégios com contratos de associação, os 39 que vão fechar a breve prazo se nada 

mudar, os 79 que fecharão a médio prazo, longo prazo se nada mudar, são antes de tudo 

questões das suas localidades, das suas regiões, não tem nada à ver com uma questão 

nacional, não tem nada à ver com a escola pública, não tem nada à ver com a escola 

estatal, não está em perigo nenhuma escola do estado. Não se enganem, não permitam que 

vos enganem, não está em perigo nenhuma escola estatal, reforço isto! Nós não somos 

perigo para escola alguma! O meu agradecimento à bancada do partido Social Democrata e 

do CDS por essa defesa e por terem posto as questões como elas realmente, como elas 

devem ser postas, o nosso entendimento! Agradecimento também pessoal à junta de 

freguesia da Trofa porque, enfim, tem mostrado o seu apoio desde o primeiro momento, 

percebendo a dificuldade por que nós passávamos, percebendo a dimensão das políticas 

que estavam a ser levadas a cabo antecipando todos os problemas manifestou-se a nosso 
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favor, em solidariedade com aquilo que nós representamos para a comunidade, fez a sua 

obrigação, pôs-se antes de tudo do lado da comunidade! Uma palavra pessoal também à 

professora Cristina Cruz porque aqui não perdeu as referências do que é justo, apesar de 

poder eventualmente ser empurrada por todo o mundo para o outro lado, apesar de 

eventualmente ser empurrada por alguns ventos momentâneos, esteve do lado do que é 

justo! E esse reconhecimento é devido mas também quero agradecer não só a quem nos 

apoia agora mas quem nos apoiou durante muito tempo! Sr. Presidente da Junta do 

Préstimo a quem agradecemos não só o apoio agora mas o justo reconhecimento também 

deve ser feito em relação a todo o apoio que tem feito ao longo dos anos, muito obrigado 

por isso. Naturalmente o Sr. Presidente da Junta de Barrô que a quem ajudamos a resolver 

um problema porque tinha uma escola cheia, segundo o estudo do Ministério da educação, 

que é a escola de Aguada. Não podia por os alunos de Barrô na escola da sua freguesia e 

agradeceu ao Instituto Duarte Lemos trazer os alunos de outro concelho para o concelho de 

Águeda, portanto, agradecemos também ter participado nesse esforço. Agradecemos 

naturalmente a outras pessoas, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Travassô a quem 

endereçamos o nosso agradecimento por ao longo dos anos nos ter permitido levar as 

nossas atividades até à junta de freguesia de Travassô, encher o parque de Nossa Senhora 

do Amparo, apoiar-nos em todos os transportes, apoiar-nos em relação a todas as 

dificuldades que pudéssemos ter em relação aos alunos de Travassô, Óis da Ribeira, tudo 

isso é reconhecido e agradecemos Sr. Mário por essa ajuda que já sabe estou cá há 10 

anos tenho acompanhado, portanto esse agradecimento! Quero agradecer a alguns dos 

presentes, naturalmente, tenho uma digníssima deputada ex-encarregada de educação do 

IDL, ex-presidente de uma associação com quem fizemos essa ligação escola-clube. Fomos 

à associação desportiva de Travassô propor a criação de uma equipa federada para darmos 

perspetiva competitiva, integradora aos nossos meninos que, enfim, jogassem uma 

modalidade que era diferente, que era o andebol, não existia na altura. Depois entretanto 

aqui em Valongo encontramos uma equipa valente para concorrer connosco e portanto foi 

uma iniciativa de sucesso, infelizmente não tivemos possibilidade de continuar, por motivos 

financeiros. Pelos vistos dificuldades financeiras, pelos vistos também é só nos contratos de 

associação, vá se lá saber porquê! Quero agradecer, por exemplo, ao Sr. Deputado Jorge 

Melo por ter participado na formação dos nossos professores nos cuidados que se devem 

ter, nos primeiros socorros, portanto muita gente de uma bancada e de outra! Ao sr. 

Deputado Vidal a quem nós temos que agradecer enquanto responsável da CPCJ de ter 
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posto alunos no IDL, porque entendia que era lá o melhor sitio para pôr alunos, para eles 

serem recuperados porque eram alunos com dificuldades educativas, porque eram alunos 

com dificuldades de integração. E portanto o nosso agradecimento também ao longo dos 

anos a toda a gente que, de um lado e do outro, têm confiado no IDL para levar a cabo a 

sua missão! Naturalmente agradecer aos Srs. vereadores, não posso deixar de agradecer 

ao sr. Vereador (peço desculpa pedia água). Falava dos agradecimentos, agradecimentos 

que devem ser feitos aos Srs. Vereadores, sr. Vereador Edson Santos que nas suas 

realizações desportivas tem contado com o Instituto Duarte Lemos para fazer a valorização 

da Pateira, para fazer a valorização da prática do andebol dentro do seu pavilhão do GICA, 

que queria que levasse as escolas a competir umas com as outras, normalmente o Instituto 

Duarte Lemos leva a maior representação, às vezes a única! A Pateira sai valorizada e isso 

é dito e reforçado por parte do Sr. Vereador e nós agradecemos essas palavras junto dos 

responsáveis do Ministério da Educação, junto dos responsáveis distritais, junto dos 

responsáveis nacionais, muito obrigado Sr. Vereador por essas palavras! Aos amigos Sr. 

Vereador Clemente, Sr. Vereador Jorge Almeida, amigos naturalmente de longa data, Sr. 

Vereadora da Educação, muito agradecemos as palavras sempre elogiosas, sempre 

elogiosas da qualidade do trabalho feito pelo Instituto Duarte Lemos! Portanto o nosso 

agradecimento a todos os presentes! Os que votam a favor e os que votam contra! ------------

------ O Instituto Duarte Lemos está há 20 anos em Águeda sempre com um lema! Nós 

reforçamos o nosso lema muitas vezes. Somos uma escola viva, ativa e aberta! Foi assim 

que foi fundado há anos atrás, eu ainda não tinha idade para trabalhar nesse projeto mas 

como começou em minha casa conheço o lema muitos anos! É uma escola viva, porque os 

professores nunca pararam na disponibilidade para apoiar todos os alunos, todos os alunos, 

sem exceção, na sua individualidade! Todos os alunos tinham pelo menos uma ou mais 

oportunidades de ver e encontrar o seu caminho, e por isso o meu agradecimento a todos 

os professores que nunca desistiram de procurar o caminho para cada um dos seus alunos! 

Aos funcionários, de uma forma geral, os que estão ali, os que não estão, os que sempre 

estiveram, os que já não estão porque não têm oportunidade, porque nunca deixaram de 

empurrar e amparar todos os alunos dando-lhes comida, roupa, banho, tratamento, casa e 

amor! Nunca faltou isto a um aluno do IDL! Nuca houve um dia em que quem precisasse de 

repetir o almoço não o fizesse! Nunca faltou nenhuma comida, nenhum medicamento, 

nenhuma roupa a um aluno do IDL! E por isso o meu muito obrigado porque foram eles que 

viram, foram eles que estiveram lá, foram eles que identificaram, foram eles que nos 
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ajudaram a ajudar esses alunos! É uma escola ativa porque sempre foi competitiva, não há 

vergonha nenhuma de usar a palavra competição dentro do IDL! A competição é um motivo 

e um instrumento de integração! Nunca permitimos que qualquer aluno encarasse a 

competição como algo nocivo da sua integração, antes pelo contrário! Era um motor para a 

sua integração e isso sempre foi uma valorizado como uma forma de estar seja enquanto 

aluno, seja enquanto Homem, seja enquanto trabalhador e até mesmo como Aguedense! 

Porque é um valor que Águeda preserva na sua vida ativa seja aqui seja no resto do Mundo! 

É uma escola que sempre foi inovadora porque fazia AEC’s antes de outros fazer, porque 

fazia apoio em sala de aula com um segundo professor antes de outros fazerem, porque 

fazia preparação para exames ao longo do ano inteiro antes dos outros fazerem, porque 

fazia turma mais antes de os outros fazerem! É uma escola multidisciplinar porque não 

oferece futebol, oferece ténis de mesa, oferece basquetebol, oferece canoagem, oferece 

tudo aquilo que outros se esquecem ou que não dá jeito fazerem! E é a única consideração 

que eu faço em comparação com as outras escolas que me permitam pelo menos dizer que 

é possível comparar o que o Instituto Duarte Lemos faz com os outros porque é óbvio que 

podemos comparar! Há coias que os outros não fazem e nisso nós temos que ser honestos! 

Há coisas que os outros não fazem e que nós fazemos, não nos permitam também que nós 

nos esqueçamos daquilo que nós fazemos diferente! E depois participamos em tudo! Tudo o 

que foi proposto por esta comunidade nas suas várias formas, IPSS’s, instituições, Câmara 

Municipal, bateram à porta do Instituto Duarte Lemos eu aponto eventualmente a quem vem 

de muito longe um não que tenhamos dito porque não podíamos, porque não tínhamos 

possibilidade! Aqui em Águeda tenho muita dificuldade em que alguém consiga lembrar-se 

de um não que nós tenhamos dito a qualquer desafio que tenha sido lançado ao Instituto 

Duarte Lemos! Por fim, é uma escola aberta porque ao contrário do que foi dito, não é 

necessário fazer nenhum clique para saber a nossa formação, a nossa informação toda 

desde informação financeira, informação pedagógica, está toda disponível! Basta perguntar! 

Nunca negámos o acesso ao que quer que fosse dentro do Instituto Duarte Lemos! Todas 

as pessoas, basta perguntar naturalmente, têm acesso a toda a informação que quiserem 

levar do Instituto Duarte Lemos, como gastámos o dinheiro, onde ganhámos o dinheiro, 

quem é que ganhou o dinheiro, porque é que ganhou o dinheiro! Sabemos justificar tudo, 

eventualmente, podemos até justificar os nossos erros, mas que nos perdoem se nós não 

nos deixarmos de vangloriar por aquilo que também fizemos bem! E também é aberta 

porque entram todos, não há segregação, não há seriação, nós não deixamos ninguém à 
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porta! Entram todos! A única coisa que há é uma ordem para entrarem, entram primeiro os 

que são da nossa zona, entram depois os que são da zona a seguir, entram depois os que 

são da zona a seguir a seguir! E é a única questão que pode determinar que o aluno não vá 

para o Instituto Duarte Lemos, naturalmente respeitando a lei! Até porque se alguém quiser 

ousar, indicar um momento em que a lei não foi cumprida dentro do Instituto Duarte Lemos 

podem fazê-lo mas nunca o fizeram! Portanto se nunca o fizeram perderam a oportunidade 

porque entretanto por esse caminho não vamos! Não há aqui nenhuma ilegalidade e não há 

nenhuma lei por cumprir! Esta questão que o Instituto Duarte Lemos agora está a viver não 

é uma questão legal e eu quero pôr isto de parte! Não se iludam também, esta é somente 

uma questão política, não há questão legal alguma a ser apontada à questão do Instituto 

Duarte Lemos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como dizia há bocado, desde 97 que vivemos em Águeda. Fomos chamados pelo 

secretário de Estado da educação do Partido Socialista, o Partido Socialista se bem se 

recordam, apaixonado pela educação, o Sr. Primeiro-Ministro António Guterres. Fizemos 

contratos anuais não foi trianuais, não foi preservando qualquer interesse obscuro, foi 

contratos anuais renovados todos os anos com a seguinte condição, tem a possibilidade de 

constituir x turmas financiadas se alguém vos procurar! Se não houvesse nenhum pai que 

nos procurasse nós tínhamos 0 turmas financiadas! Ninguém nos pagava para nós fazermos 

o serviço que outros fazem, estar à espera dos alunos. Nós nunca estivemos à espera de 

nenhum aluno! Fomos atrás deles com aquilo que nós tínhamos para lhes oferecer, o nosso 

trabalho! Não pagámos a ninguém, não desviamos nenhum aluno, nós não nada! Portanto 

se alguém tiver essa frontalidade de nos indicar o que é que nós desviamos ou roubamos a 

outra escola então que o diga, por favor, mas que o diga sem malabarismos políticos, que o 

diga de uma forma honesta! Naquele dia levaste x dinheiro que não é teu, naquele dia 

levaste um aluno com uma arma à cabeça para outro sítio! De outra forma não há desvio, 

nem de dinheiro nem há desvio de nenhum aluno porque todos entraram naquela escola por 

sua vontade, peço desculpa, pela vontade dos pais! Não tenho a veleidade de achar que os 

alunos todos têm o maior interesse em estar naquela escola, não conhecem outra e portanto 

naquela escola estão contrariados como estão contrariados em muitas escolas. Nós 

fazemos é o esforço para que eles gostem de lá estar como qualquer aluno em qualquer 

escola! Eu acredito que também a escola estatal faz o mesmo esforço! O pai de certeza 

esse não foi eludido, sabe ao que foi, nós informamos tudo desde o inicio! É uma escola 

aberta como disse! -------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Desde então temos funcionado com esses contratos anuais! Também foi referido que 

os contratos são celebrados em Setembro, não faz sentido! Percebam vocês que eu em 

Setembro estaria a celebrar um contrato quando começo as aulas a 1 de Setembro, faz 

sentido? Acreditam nisto? Então eu ia começar as aulas a 1 de Setembro sem ter um 

contrato celebrado com o estado que me garantisse o financiamento e as condições para 

trabalhar? Isto faz sentido na cabeça de alguém? É que nós desde 97 até hoje temos 

celebrado contratos anuais com governos PS, PSD, CDS, PS, PS, PSD, CDS e agora PS! 

Passámos eleições legislativas, eleições presidências, eleições europeias, eleições 

autárquicas, quantas mais eleições é que é preciso enumerar que nós não temos contratos 

celebrados para responder a um calendário eleitoral? Há mais alguma? Eu não me recordo! 

Há mais algum interesse que queiram insinuar para os contratos celebrados com Instituto 

Duarte Lemos? Não serem apenas celebrados porque temos pais que nos procuram? Há 

mais alguma razão que seja precisa a não ser o facto de termos procura? Até à pouco 

tempo os contratos eram celebrados efetivamente em função da rede, agora há 

consideração da rede e de mais alguma coisa! Da validade de uma escola como o Instituto 

Duarte Lemos, ou outra qualquer, funcionar num determinado sitio! Dai eu dizer que e uma 

questão local, era importante que aqui na nossa Assembleia municipal de Águeda, alguém 

determinasse se realmente o IDL faz falta em Águeda! E nós percebemos na sexta-feira que 

para a comunidade Aguedense aqui representada, o IDL apesar de todo o trabalho feito aqui 

com os deputados municipais presentes não faz sentido, não faz falta! Foi isso que foi aqui 

dito, não foi dito aqui nenhuma questão legal, não foi dito nada mais do que uma questão 

politica! Aqui foi determinado que o IDL não faz falta em Águeda! Acabou! E portanto a 

nossa luta tem que ser para determinar muito mais do que isso! Temos que dizer agora que 

o IDL faz falta ao país, não sei! Temos que convencer alguém superior às pessoas que 

estão aqui representadas, que me perdoem esta hierarquia politica, temos que convencer 

alguém noutro sítio que o IDL faz falta! Agora com o apoio de Águeda não contamos! 

Contamos com o apoio dos Aguedense que fazem parte da nossa comunidade educativa, 

contamos com o apoio dos Aguedense que querem fazer parte da nossa comunidade 

educativa, mas são só esses! Infelizmente são só esses! Algo que é determinado nas 

funções de um deputado municipal respeitar, valorizar e antes de qualquer outra coisa, lutar 

pelos interesses dos Aguedenses! Tenho alguma dúvida que esse interesse tenha sido 

defendido na sexta-feira passada! -----------------------------------------------------------------------------

------ A ilusão financeira que normalmente é apontada ao Instituto Duarte Lemos e a outros 
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colégios com contrato de associação, é em relação a escola estatal! Eles não cortaram tanto 

como o público, é dito! Eles não tiveram tantos despedimentos como o público, é dito! Não 

sei, não fiz essa conta! Posso dizer é que à 10 anos atrás quando eu cheguei ao Instituto 

Duarte Lemos ganhávamos por turma, e peço desculpa não era uma renda, era pago pelo 

serviço que nós prestávamos, não era uma renda, não era garantido! Nós tínhamos que 

trabalhar e tínhamos que ter os alunos, reforço isto! E tínhamos que fazer um trabalho, 

enfim, mínimo mas nos fazíamos um pouco mais que o mínimo! Porque tínhamos os alunos 

até onde podíamos ter! Mas dizia era pago, em 2005, 92 mil euros por turma, hoje é pago 80 

mil e 500 euros por turma! Não sei fazer as contas, alguém que as faça por mim, o corte 

financeiro está aí apresentado! À 10 anos atrás tínhamos 75 funcionários, hoje temos 52, 

não sei quantos é que são a proporção do decréscimo dos 20 mil e tal que alguém teve a 

ousadia de dizer que nós não nos preocupávamos com ele! Durante 20 anos foram 

despedidos 20 mil professores e eu não ouvi ninguém do IDL chatear-se com isso! Mas 

alguém me perguntou o que é que nós sofremos quando perdemos 20 e tal funcionários? 

Alguém me perguntou o que é que nós sofremos quando perdemos 10 mil e tal euros por 

ano em relação a uma turma? Alguém esteve lá a perguntar? Alguém nos deu algum apoio 

nesse sentido? Também, pergunto eu, eu perguntava inclusive em relação ao argumento, 

alguém dizia aqui que enquanto deputado municipal hoje não podia fazer nada por nós 

porque à 30 anos atrás não tinha feito nada para ele enquanto ele era aluno! Peço desculpa 

mas isto não funciona! As pessoas têm as suas responsabilidades, quando têm! E nós neste 

momento estamos a sofrer! Se alguém quiser ajudar nós agradecemos! ---------------------------

------- Os contratos de associação põem em risco alguma escola pública? Não! Não há 

nenhuma escola pública neste momento não tenha alunos suficientes para funcionar! Não 

há nenhuma escola pública neste momento que não tenha condições para funcionar! Nos 10 

anos que eu estou em Águeda, pelo menos, posso testemunhar que as escolas, e isto não 

sei se interessa, confesso que tenho alguma dúvida, para nós interessa! As escolas públicas 

em Águeda melhoraram a sua posição no ranking sistematicamente nos últimos 10 anos! 

Não é o IDL, são as escolas públicas do concelho de Águeda que têm melhorado 

sistematicamente a sua posição nos rankings nos últimos 10 anos. Portanto se não há 

melhoria, se não chamam a isto melhoria porque é os rankings, tenho pena! Mas se alguém 

considerar os rankings como um fator de comparação, o tal problema da comparação, se 

alguém considerar isto como uma fator válido, então podem considerar que as escolas 

públicas nos últimos 10 anos têm melhorado o nosso concelho! E podem ter orgulho disso! 
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Evitam de atacar por ventura o desinvestimento que o Sr. Presidente da câmara tem feito 

nos últimos 10 anos que não é verdade, permitam a correção, mas não é verdade! Se há 

elogio que se pode ser feito ao Sr. Presidente da câmara e permitam-me esta ousadia, é 

precisamente na área da educação porque não há nenhum equipamento neste momento 

que não esteja valorizado, em relação à 10 anos atrás, salvo honrosas exceções 

eventualmente do primeiro ciclo, mas de uma forma global não se pode ousar criticar a 

câmara por não ter feito o que podia dentro das suas competências e puxado pelo 

investimento publico para as escolas do nosso concelho. Hoje é reconhecido, as escolas de 

Águeda estão melhores do que estavam à 10 anos atrás e não me deixará mentir quem 

estará ligado à Educação neste concelho! E claro tem melhorado inclusive na sua 

adequação de oferta educativa, mas enfim, eu aí não me alongo muito. Não há nenhuma 

escola em risco de fechar por falta de alunos, como já tinha dito, e vou só fazer uma 

comparação! Há duas escolas que foram faladas aqui na primeira parte desta assembleia 

municipal, a escola Fernando Caldeira e Instituto Duarte de Lemos. Vejam só a diferença 

das situações, a Fernando Caldeira foi falado aqui como uma possível escola para perder o 

3º Ciclo, o IDL foi falado aqui como uma escola para fechar! No caso do fecho 3º Ciclo 

falamos de sucesso educativo. O Sr. Presidente da câmara, enfim, disse que era necessário 

fechar o 3º Ciclo na Fernando Caldeira porque a sua preocupação era o sucesso educativo! 

No IDL ninguém ousou dizer que o prolema era o sucesso educativo, nem mesma a Sr. 

Secretaria de Estado! Por isso o problema não é a qualidade. Os professores são 

transferidos na Fernando Caldeira, não são despedidos segundo sei, peço desculpa se tiver 

a cometer algum erro, mas segundo percebi nos argumentos o Sr. Presidente da camara 

tinha a solução dos professores garantida, pelo menos a dos professores, não sei se a dos 

funcionários também! A solução dos professores está encontrada no caso da Fernando 

Caldeira, eles são transferidos com os alunos! No caso do IDL não há transferência, são 

despedidos os do IDL e serão contratados para a escola pública outros professores, 

eventualmente em maior número! Os alunos não são os que o IDL roubou à Fernando 

Caldeira que estão a fazer falta na Fernando Caldeira porque permitam-me só o seguinte 

numero, nós não temos nem mais nem menos alunos no 3º Ciclo do que temos no 2º Ciclo! 

E portanto os alunos não andam a sair da Fernando Caldeira depois do 6º ano para vir para 

o IDL, poderão ir para a Adolfo Portela, poderão ir para Marques de Castilho, agora para o 

IDL esqueçam isso porque o IDL não pôs em risco nenhuma Fernando Caldeira. O IDL não 

é o culpado de a Fernando Caldeira fechar no 3º Ciclo, não foi isso que foi dito, e penso que 
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ninguém poderá contestar! ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Para o fecho do IDL, para terminar muito rapidamente, está previsto um grande 

problema porque não é só o fecho e o custo social, o custo económico, o custo financeiro 

dos despedimentos, o problema de fechar uma instituição seja ela qual for, mas é depois a 

transferência de todos os alunos para Águeda com o que isso acarreta, seja para Águeda, 

São João do Loure, para onde entender! O problema existe, alguém tem que o tratar e não é 

tao pouco quanto isso. Porque é que querem fechar o IDL? Não é por dinheiro, não é pela 

qualidade do serviço, não é por uma questão legal porque há muitas maneiras de resolver 

uma questão politica sem cometer nenhuma ilegalidade Sr. Deputado! Não está em causa 

nenhuma constituição, se a decisão politica for revertida com certeza que há maneiras 

legais de a reverter, e também não é por uma questão de rede porque a própria Secretária 

de Estado, vejam isto, a secretária de Estado que é apoiada pelo Partido Socialista disse a 

mim nos meus olhos, não pediu a ninguém para mandar recado, não está em causa o 

estudo de redes! Esqueça lá o estudo de rede porque o estudo de rede é só um ponto de 

partida não tem validade! A única coisa que terminou o fecho do IDL, foi aquilo que os Srs. 

Diretores de agrupamentos disseram, ponto final! Portanto até podiam dizer em Aguada que 

tinham vaga, o estudo de rede indicava exatamente o contrário, mas não há problema o que 

está em causa é aquilo que os Srs. Diretores de agrupamentos disseram, portanto o estudo 

de rede tem tanta validade para o Partido Socialista aqui como em Lisboa, penso eu! E o 

estudo de rede foi desvalorizado pela própria secretaria de estado portanto o estudo 

científico feito inclusive nos Estados Unidos não tem aqui validade! O problema é tao só e 

somente o dono do IDL! Portanto agora pergunta-se, de que é que vale o voto na 

Assembleia Municipal? A nossa luta, enfim, valerá o argumento de que em Águeda não nos 

querem, daqui a 10, 20 anos com certeza valerá a ata desta Assembleia Municipal em que e 

poderá dizer que quando for preciso uma escola na Trofa saberemos identificar quem é que 

votou contra ela e quem é que pede uma escola nova! E nos próximos 2,3 anos, 4 anos 

naturalmente também servirá para aquelas pessoas e aquelas pessoas que estão lá em 

casa e as pessoas que têm dificuldade em colocar o seu filho, de pedirem 

responsabilidades! -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Termino com isto, alguém saberá hoje onde colocar o seu filho, naturalmente, as 

matriculas já foram, vão ser esta semana, etc. se não souberem, sabem a quem perguntar, 

Câmara Municipal, Assembleia Municipal, perguntem a quem votou contra, eles certamente 

saberão a resposta! Peço-vos encarecidamente é que não me peçam mais a mim! É que 
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tenho sido eu a responder e eu não sei como! Peço ajuda inclusive ao Sr. Presidente da 

Assembleia porque eu posso inclusive encaminhar para o Sr. Presidente da assembleia. 

Portanto da nossa parte só um compromisso, estou entusiasmado faço um compromisso 

politico se me permite, continuaremos a lutar! O IDL continuará a lutar!” ---------------------------  

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD: ------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente da assembleia penso que na última sessão não ficou claro qual foi o 

seu sentido de voto! Era importante que ficasse claro na ata em minuta o seu sentido de 

voto sobre a questão da moção apresentada pelo PSD. Não sabemos se foi contra, se foi a 

favor.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Peço-lhe imensa desculpa mas eu levantei o braço no momento em que tinha de o 

levantar!“---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não, não ficou claro! Alias a comunicação social tem dúvidas sobre o sentido de voto 

do Sr. Presidente! O Sr. Presidente não sabe dizer à assembleia qual foi o seu sentido de 

voto?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta sessão foi muito importante do ponto de vista politico local, como aqui foi referido, 

porque foi muito importante e teve intervenções de grande qualidade inclusivamente das 

populações, que seja rapidamente transcrita a ata desta Assembleia, até primeiro que as 

outras! E olhe, se for possível mandar esta ata para as entidades competentes ela deveria ir, 

porque uma moção apresentada nesta assembleia foi rejeitada e o texto não vai chegar às 

entidades públicas como deveria chegar, fazendo sentir o sentir das populações 

relativamente a uma matéria importante, de extrema importância, para o desenvolvimento 

de Águeda que é o encerramento de uma escola que faz serviço público de educação. 

Sugeria isso! Se não for possível ficamos a saber que não temos uma Assembleia Municipal 

eficaz!”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------ “Sr. deputado deixe-me dizer-lhe, uma coisa! Deixe-me dizer-lhe uma coisa, primeiro a 

transmissão ou a gravação, para quem não pode assistir em direto da Águeda TV, ficará 

disponível para quem a quiser rever, ponto 1! Penso que dentro de poucos dias. Não 

desculpe, as gravações, eu estou a falar das gravações da Águeda TV. O Sr. está tao 

nervoso que nem ouve aquilo que eu lhe estou a dizer! Ponto 2, para que não restem 

dúvidas sobre o meu sentido de voto. O meu sentido de voto foi no sentido de rejeitar a 
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moção. Mas eu vou-lhe explicar o porquê. Se considerará isso uma boa declaração de voto 

fica dito! Primeiro nada me move contra o Instituto Duarte Lemos, em particular! Aliás, devo 

dizer-lhe que sempre tive, estou na gestão de escolas há 18 anos e desde sempre tive 

excelentes relações e uma ótima impressão de todos os profissionais daquela casa em 

particular do seu corpo de gestão, de quem sou amigo, aliás! A questão não está aí! A 

questão é que os senhores utilizaram naquela moção um subterfugio, para ser votada uma 

coisa que os senhores não queriam exatamente que fosse votado. E eu explico! É óbvio, é 

óbvio, deixe-me só acabar! É óbvio, que é óbvio que, eu estou de acordo que os contratos 

sejam cumpridos como disse o Sr. Presidente da junta de Macinhata os contratos são para 

ser cumpridos! A questão que está aqui em discussão é uma questão de princípio, é uma 

questão de princípio! Que é esta, do meu ponto de vista, enfim, esta questão levantou-se 

agora mas eu já penso assim há muito tempo! Deve haver escolas com o contrato de 

associação onde a oferta pública não existir porque foi assim, foi para isso que foram 

criados. É evidente que os tempos mudam e nós devemos ter respeito por toda a gente e eu 

devo dizer-lhe uma coisa, o que mais me custa neste processo, claro que me custa o 

investimento que foi feito que é um investimento privado e que devo ter respeito por ele, 

mas o que mais me custa no meio deste processo são as pessoas que eventualmente 

possam ficar sem emprego como me custa o de todos os meus colegas da escola pública 

que têm ficado sem emprego ao longo deste tempo todo! E eu não vou dizer que nessa 

altura os outros não falaram e estiveram calados, eu não vou por aí! Sempre que se fecha 

uma escola, ou sempre que há desemprego à volta de uma escola eu como professor fico 

triste, ponto final! Agora o que está aqui em questão não é só isso, não é? É mais do que 

isso! E portanto para concluir! Nada me move contra ninguém em particular nem contra a 

instituição, aliás, na minha escola temos recebido ao longo destes, pelo menos 18 anos em 

que eu estou ligado à gestão, muitos alunos, muitos alunos do Instituto Duarte Lemos dos 

quais tenho excelente impressão! E portanto que fique aqui claro que a questão não é do 

Instituto Duarte Lemos ou do instituto A ou do instituto B! Alias as pessoas que estão, enfim, 

à frente do Instituto Duarte Lemos percebem isso e sabem que enquanto diretor de escola 

eu sempre colaborei, sempre obtive colaboração da parte deles, e portanto não tenho nada, 

nada, nada a apontar. Portanto que fique claro isso!” ---------------------------------------------------- 

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, deu por 

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas vinte e três horas e trinta minutos, da qual, 

para constar, se lavrou a presente Ata, que tem como suporte, gravação áudio e vídeo 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


