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 ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

 

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

uma horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 2ª Sessão Extraordinária 

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

------ 1 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Suspensão Parcial do 

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

Preventivas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 2 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de 

interesse público para instalação da linha a 60kV e Posto de Corte do PEC-Águeda (ligação 

à Linha Aérea de Alta Tensão de Barrô ao Alto de Monção); -------------------------------------------

------ 3 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Aquisição e alienação 

do Lote 13 do Parque Empresarial do Casarão; ------------------------------------------------------------

------ 4 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio à 

Junta de Freguesia de Aguada de Cima pela organização do evento “XVIII Aniversário de 

Elevação de Aguada de Cima a Vila”; -------------------------------------------------------------------------

------ 5 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal para atribuição de Apoios à 

União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba pela organização do evento “Fim-de-

semana Radical”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 6 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal para atribuição de Apoio à 

União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira e Agadão no evento “Trilogia 

Serrana 2016”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 7 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de resolução de protocolos 

e contratos interadministrativos no âmbito de diversas valências na área da Educação, 

nomeadamente, das Atividades de Animação e Apoio à Família, Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) e Refeições Escolares para Alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico (CEB); --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ 8.1 – Aquisição de bens alimentares destinados ao apetrechamento dos bufetes das 

escolas do 2.º, 3.º ciclo e ensino secundário da rede pública do Concelho de Águeda; ---------

------ 8.2 – Aquisição de material de economato (material de escritório e papelaria) para os 

Agrupamentos de Escolas/ Escola não Agrupada do concelho de Águeda; ------------------------
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------ 8.3 – Aquisição de leite escolar para as crianças do pré-escolar e os alunos do 1º ciclo 

que frequentam os estabelecimentos de educação/ensino da rede pública do concelho de 

Águeda; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 8.4 – Aquisição de produtos (consumíveis) de higiene e limpeza que se destinam aos 

estabelecimentos de educação da rede pública do concelho de Águeda; --------------------------

------ 8.5 – Criação do Centro de Juventude de Águeda – celebração de protocolo com a 

Psientífica – Associação para a Promoção e Desenvolvimento Social; ------------------------------

------ 8.6 – Extensão do contrato de aquisição de serviços de limpeza em instalações 

municipais, celebrado com a empresa “Ferlimpa 2 – Limpezas Gerais e Manutenção, LDA” 

n.º 25/2016; 8.7 – Concurso público para adjudicação dos circuitos especiais de transportes 

escolares para alunos portadores de deficiência ou com necessidades educativas especiais 

em viaturas de aluguer; -------------------------------------------------------------------------------------------

------ 8.8 – Atribuição de apoios financeiros às Associações Culturais, Recreativas e Juvenis 

no âmbito do Código Regulamentar do Municipio de Águeda – Associativismo Cultural, 

Recreativo e Juvenil (F1); ----------------------------------------------------------------------------------------

------ 8.9 – Para apoio ao Orfeão de Águeda no âmbito do Código Regulamentar do 

Município de Águeda – Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1); ------------------------

------ 8.10 – Protocolo 275/2015 no âmbito da organização do evento “Konserto no Park”; ----

------ 9 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal da 4ª Revisão Orçamental 

Grandes Opções do Orçamento e Plano. --------------------------------------------------------------------

------ Pelas vinte e uma horas deu início e presidiu a esta sessão o Sr. Presidente da 

Assembleia Francisco  Manuel Guedes Vitorino , sendo secretariado pelas Senhoras 

Secretárias Cristina Paula Fernandes da Cruz e Elisa Almeida . ----------------------------------

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

------ Hermínio da Conceição Guapo – PS; ------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

------ Abílio Ferreira Gomes da Silva – PS; ------------------------------------------------------------------- 
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------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU; ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

------ Compareceram  igualmente à Sessão Ordinária, os seguintes Preside ntes de 

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

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

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

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

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

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

------ Vitor Silva – em representação do PJ da União das Freguesias de Belazaima, 

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

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

------ Armando Paulo Almeida Galhano – em representação do PJF de Macinhata do Vouga -

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

------ Joana Margarida Almeida Vela – Tesoureira da União de JF de Recardães e Espinhel-- 

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

------ Daniela Rute Oliveira Fernandes – Secretária da União de JF de Trofa, Segadães e 

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

------ José Henrique Vidal Martins – Tesoureiro da JF de Valongo do Vouga.---------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

-------------------------------- RENÚNCIA DO MANDATO AUTÁRQUICO ------------------------------- 

------ De imediato, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal informa da Renúncia do 

deputado Mário Dinis Vaz Figueiredo, cuja pretensão foi apresentada por escrito e dirigida 

ao Presidente da Assembleia, nos termos do nº 2 do artigo 6º do Regimento, que se 
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transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Venho por este meio presentar a minha renuncia para que fui eleito derivado à 

impossibilidade de o exercer com a dignidade devida por motivos de atividade profissional 

intensa que não se coaduna com os deveres inerentes à função. Agradeço todo o apoio de 

vossa Ex.ª bem como de todos os deputados a quem envio as minhas saudações 

democráticas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida toma posse como deputado municipal o membro seguinte na lista Jorge 

Miguel Santos Melo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa  mencionou que não existe 

correspondência urgente que justifique a sua divulgação e que por esse motivo irá deixar 

para outra sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Artur  Neves:  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “O meu nome é Artur Neves e a minha intervenção está relacionada com o 

encerramento das escolas básicas de Espinhel e Óis da Ribeira. Na qualidade de presidente 

da Crescer, Associação de Pais e das Escolas de Fermentelos que representa os pais e 

encarregados de educação das escolas de Espinhel e Óis da Ribeira, não poderia deixar de 

vir a esta Assembleia manifestar o nosso desacordo, a nossa revolta e a nossa tristeza pela 

decisão de encerramento das escolas básicas de Espinhel e de Óis da Ribeira! E para que 

se entenda melhor esta intervenção é necessário fazer uma retrospetiva da nossa ação 

junto da escola e do executivo municipal! -------------------------------------------------------------------- 

------ A Crescer sempre esteve ao lado da escola e do executivo municipal com o objetivo de 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino dos nossos alunos. Fê-lo por convicção, 

por entender que podíamos e devíamos trabalhar em conjunto de forma a chegar mais 

rápido a esse objetivo. Sempre quisemos fazer parte da solução e não do problema! 

Quando tivemos conhecimento da intenção do Sr. Presidente da Câmara em encerrar estas 

escolas levámos a cabo algumas ações no sentido de tentar reverter esta intenção e foi 

neste sentido que reunimos no início de Abril deste ano com os encarregados de educação 

de ambas as escolas com o objetivo de discutir e preparar uma proposta válida e realista 

que pudéssemos apresentar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e que contrariasse a 

eventual ideia de encerramento, o que viemos a fazer. Em reunião agendada a 29 de abril 

com a participação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, a Sr. Vereadora com o pelouro 

da educação, dois representantes dos pais de cada uma das escolas e eu próprio, pudemos 

então obter a informação concreta por parte do Sr. Presidente que o mesmo teria já indicado 

as duas escolas para encerramento ao Ministério da Educação! A Associação de Pais 
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manifestou o seu total desacordo com tal decisão e apresentou uma proposta que previa a 

manutenção da escola de Espinhel para acolhimento dos alunos das duas escolas. Esta 

proposta reuniu a concordância da grande maioria dos pais que na impossibilidade de 

manter as duas escolas abertas estariam dispostos a matricular os seus filhos na escola de 

Espinhel por esta apresentar melhores condições físicas e de equipamento. A nossa 

proposta foi ainda fundamentada com uma lista de argumentos, que me escurarei de refeir 

na integra, mas que de forma sucinta dizem respeito a: o polo educativo Pateira Nascente 

prevista a carta educativa em vigor e que nunca chegou a ser construído; o facto de as 

turmas mistas não serem um problema maior visto que segundo dados de um estudo 

recente do concelho Nacional de educação cerca de 32% das turmas de 1º Ciclo do ensino 

público, em Portugal, são turmas mistas; os resultados escolares das duas escolas 

comprovam que as turmas mistas tem e obtém bons resultados; as duas escolas teriam no 

próximo ano letivo um total previsto de 38 alunos no 1º ciclo e o pré-escolar com cerca de 

30, entre Espinhel e a Arcor o que garantiria a continuidade de matrículas. Com o 

encerramento da escola de Travassô do final do próximo ano letivo como parece ser 

intenção do Sr. Presidente, ficará entre a Trofa e Barrô uma extensão de cerca de 14km 

sem nenhuma escola de suporte. ------------------------------------------------------------------------------  

------ Uma exposição com resumo da nossa reunião foi também apresentada em sede do 

concelho geral do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, em reunião de 12 de Maio de 

2016, para que o mesmo tomasse conhecimento da nossa posição e da nossa proposta 

apresentada. Aquilo que mais nos revolta Sr. Presidente, é que o desafio que lhe deixamos 

no final da nossa reunião para que estudasse a nossa proposta e a colocasse à 

consideração do Ministério da Educação não tenha, na nossa opinião, sequer merecido da 

parte do executivo nenhuma reflexão! Esta convicção é reforçada quando já no final deste 

ano letivo e sobre pressão das datas das matrículas, nos foi transmitido pela Sr. Vereadora 

com o pelouro da Educação que o Ministério teria informado, ainda que de forma não oficial, 

que nada teria a opor quanto ao encerramento do proposto das escolas de Espinhel e Óis 

da Ribeira! Estava tudo dito! Conhecemos a sua opinião pessoal em que defende os novos 

pólos em que os alunos têm melhores condições para aprender e os professores para 

ensinar, mas os pais fizeram questão de lhe referir Sr. Presidente, que consideram que não 

são paredes novas e recursos técnico-pedagógicos um fator tão fundamental na 

aprendizagem dos alunos do 1º ciclo! Consideram sim, por outro lado, que a proximidade 

com a sua comunidade local e o contexto familiar são fatores que lhe garantem uma 

experiência mais enriquecedora de maior estabilidade para os seus filhos garantindo 

também aos pais uma maior participação nas atividades e acompanhamento da vida escolar 

dos mesmos numa fase em que ainda o podem fazer, o 1º ciclo. É por isso Sr. Presidente, 
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que para além de garantir o transporte e refeições para os alunos que a partir de agora 

serão considerados deslocados, até ao final do seu 1º Ciclo, nestas duas escolas os pais 

entendem que a câmara municipal tem outra responsabilidades para com estes alunos e 

estes pais! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ É necessário que a câmara promova atividades ao longo dos próximos anos letivos, 

que em colaboração com a direção do agrupamento de escolas e as juntas de freguesias, 

que englobem as turmas desses alunos deslocados os traga à respetivas comunidades de 

origem visando minimizar o impacto deste afastamento e deste desenraizamento para o 

qual se caminha a passos largos com estes encerramentos! ------------------------------------------- 

------ É por isso fundamental Sr. Presidente, manter laços e experiencias que são 

valorizadas pelos nossos alunos pelas comunidades de origem! A responsabilidade está 

seguramente do vosso lado, nós, os pais e encarregados de educação, contribuintes e 

votantes estaremos cá para vos pedir responsabilidades!” ----------------------------------------------

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

------ “A decisão de encerramento destas escolas já tinha sido tomada no ano anterior, foi 

adiada um ano e não vimos razão nenhuma para voltar a adiar! Infelizmente para todos nós, 

e não só para Águeda mas para o país, nós temos é uma coisa, poucos alunos! Eu gostava 

de ter sido, de ter construído o polo Pateira Nascente, gostava de ter construído o segundo 

polo de Águeda, mas infelizmente não é necessário! Não temos alunos para eles! E nos 

centros educativos que temos construídos temos capacidade para todos os alunos que 

estão em escolas mais pequenas neste momento e posso-lhe dizer com as melhores 

condições de ensino e de aprendizagem! Obviamente que alguns saem das suas 

comunidades, que os pais terão mais dificuldade de os acompanhar, não desminto isso, 

mas aquilo que é facto é que são dadas aos professores e aos alunos as melhores 

condições! E por isso eu penso que, enquanto Presidente da Câmara, cabe-me a 

responsabilidade de dar e de promover as melhores condições para que eles aprendam! ---- 

------ Foi uma luta aqui assim também a respeito da carta educativa e da sua génese porque 

era, defendeu-se muito em tempos a escola inclusivamente como um favor de 

desenvolvimento numa localidade. Eu entendo que nós não podemos colocar o sucesso do 

aluno subordinado com quaisquer outros valores, e é isso pelo qual luto e aponto a ação da 

câmara! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Sempre que encerramos uma escola não foi um processo fácil porque as pessoas 

tinham ali a sua escolinha na proximidade, que já ali estava há muitos anos e que sempre 

tinha feito o seu papel! Mas aquilo que nós queremos é que faça um papel mais valioso, 

mais forte e que prepare mais as nossas crianças! Aquilo que nós pretendemos é ter um 
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ensino de elevada qualidade e que pensamos que é possível dá-lo com melhores condições 

nos centro educativos que temos porque têm efetivamente as melhores condições!-------------  

------ E por isso nós com algumas vezes, quase nunca com o apoio, mas com a 

compreensão dos pais temos feito estas alterações e não nos temos dado mal com elas 

porque os pais reconhecem que há melhores condições para a escolas onde vão. Aliás, foi 

uma pedra de dogue e um discurso sempre nosso desde que entrámos neste projeto que foi 

nunca mudar os alunos para onde tivessem piores condições e por isso, e aquilo que nós 

faremos, e tentaremos fazer convosco em apoio com o agrupamento obviamente, em direta 

colaboração com os agrupamentos que trabalhamos é que eles possam obviamente ter 

atividades porque na vossa zona, zona de onde vieram e também tragam os colegas deles! 

Porque isto é que é importante, é importante que eles convidam com outras realidades e os 

outros também convivam com a realidade deles. ---------------------------------------------------------- 

------ E por isso eu estou convicto, com o vosso apoio, nós conseguiremos fazer um bom 

trabalho mesmo que não seja na escola pequenina que estávamos habituados. Isto por 

falarmos na escola pequenina, eu tive oportunidade, a Srª Vereadora vai muito mais às 

escolas que eu, mas eu tive uma oportunidade de ir a uma escola, daquelas pequeninas, e 

eu senti-me a voltar 40 atrás ao tempo em que eu andava na escola. Porque era quase isso 

que tínhamos na escola e não é isso que nós precisamos e que desejamos para a escola de 

hoje! Mas estou convencido que com o vosso apoio mesmo com este, nós de vez em 

quando podemos discordar mas acho que aquilo que nos une é muito mais do que aquilo 

que nos separa! Podemos ter uma boa ação na área educação!” ------------------------------------- 

------------------------------------ ORDEM DE TRABALHOS --------------------------------------------------

------ 1 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Munic ipal de Suspensão Parcial 

do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casar ão e estabelecimento de 

Medidas Preventivas;  --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ “E se me permitisse eu iria abordar os 3 pontos primeiros da ordem de trabalhos e 

depois responderia a cada um deles, mas daria uma explicação introdutória a este assunto. 

------ Nós hoje estamos aqui em que um dos pontos principais tem a ver com o LIDL e eu 

gostaria de dar aqui alguns esclarecimentos! Nós temos um investimento que pretende vir 

para Águeda de um empresário de Taiwan que é a empresa FJ Bicycles Europe, aliás, 

posso dizer que este investimento, tive essa notícia agora quando vinha aqui para a 

assembleia, está aprovado no Portugal 2020 com 6 milhões e 200 mil euros de 

investimento. Mas este investimento, estes senhores querem vir para Portugal fazer 

bicicletas que são para vender no mercado Europeu e no mercado Americano, valores que 
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oscilam entre 3 e 5 mil euros, são das bicicletas mais cara do mercado e trabalham para as 

principais marcas do mercado. Aquilo que eles nos pediram foi um terreno com cerca de 40 

mil metros e nós tínhamos-lhes indicado o terreno próximo de onde está instalada já, está 

construída a fábrica da Triangle’s. Só que como sabem, ou se não sabem eu explicito agora, 

nós estamos numa fase de expansão do parque Empresarial do Casarão, eles iriam para 

uma fase, para uma parte de expansão. Vem aqui o primeiro ponto da ordem de trabalhos 

que é exatamente a Suspensão do Plano Parcial de Pormenor do Parque Empresarial do 

Casarão que tem a ver com esta expansão futura do parque e seria para colocar esta 

empresa. Só que esta empresa pretende começar a construir já no próximo mês de 

Setembro, eles dizem-me Setembro eu penso que não será possível, mas em Outubro de 

certeza que começam a construir. Nós para cumprirmos todos os prazos que temos para 

fazer as infraestruturas que vão servir esta empresa, eu considero que só daqui a mais de 

um ano é que ele vão ter as infraestruturas prontas e então durante todo este tempo eles 

teriam um acesso que seria lama no Inverno e muito pó no Verão! Vendo estas 

circunstâncias e vendo que o Lidl, que não avançava, tomamos a iniciativa de contactar o 

Lidl para saber se eles pretendiam construir ou não! E digo-vos qual, não tenho problemas 

nenhuns em revelar qual era a estratégia que tínhamos, era dizer ao Lidl se vocês não 

pretendem construir agora devolvam-nos o terreno, nós arranjamos um terreno para que 

possam construir daqui a mais três ou quatro anos. Obviamente que fomos surpreendidos 

pelo facto de o Lidl dizer que não pretende construir, aliás, totalmente contra aquilo que nos 

disse ainda este ano porque no final deste ano e, mais concretamente em Janeiro, 

apresentámos umas possíveis alterações ao plano pormenor em que o Lidl queria mais 30 

mil metros para se expandir! O que se passa é que a administração Alemã mudou e a 

administração Alemã mudou e os conceitos mudaram e a observação que eles fizeram é 

que consideram que é possível que nos entrepostos que tem no país neste momento fazer a 

sua distribuição logística, portanto sem precisarem de mais terreno! -------------------------------- 

------ Nesse sentido iniciamos conversações com o Lidl no sentido de reaver o terreno que 

tinha sido comprado e pago pelo Lidl! Consultamos o nosso consultor jurídico e, penso que 

é conhecida a proposta, e portanto avançamos para uma proposta de retoma do terreno 

pelo preço que o Lidl tinha pago nas condições de lhe pagarmos conforme fossemos 

vendendo ou no máximo até Setembro de 2017. E para nós esta operação era clara porque 

face ao até parecer jurídico que tínhamos não havia, o regulamento não se aplicava, ok? 

Porque este negócio foi feito antes de o regulamento estar feito e portanto não havia 

qualquer aplicação desse mesmo regulamento que foi feito a uma fase posterior e não foi 

incluída qualquer cláusula na escritura que revertesse para esse regulamento. Nem teria de 

ser, na minha perspetiva, porque ele não fez parte do negócio foi um ato posterior ao 
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negócio e isso obdiava que tivessem de haver novas negociações porque o regulamento 

tem condições que não são aquelas que forma negociadas com o Lidl. ----------------------------- 

------ Como sabem é do conhecimento que a Srª. Dr.ª Paula Cardoso teve uma posição que 

verteu para a ata e nós tivemos, portanto, a ação de remeter para o nosso consultor jurídico 

que reiterou todas as suas afirmações e que, portanto, entende que o contrato que foi feito 

não tem a ver com o regulamento e não devia ser tomado em conta o regulamento porque 

tem condições que, a serem levadas em conta, podiam levar a uma recusa do Lidl 

inclusivamente a dar continuidade ao negócio. ------------------------------------------------------------- 

------ Por isso e estou disponível a responder a todas as questões e também queria dizer 

que considero que a autarquia não sai lesada deste processo porque o Lidl pagou cerca de 

45 mil euros de IMI por ano e além disso já nos pagou alguns anos 1 milhão e 400 e 

qualquer coisa euros, que renderam também alguns juros para o município! Obviamente que 

não estamos contentes com esta situação, preferíamos que eles tivessem construído mas 

nós temos neste momento, já, a possibilidade de colocar no terreno que era do Lidl a FJ e 

começar a construir muito rapidamente e ter portanto aquele espaço ocupado com uma 

empresa que vem criar postos de trabalho e que nos vem colocar aqui ainda mais na 

liderança do setor das duas rodas no país. ------------------------------------------------------------------ 

------ Agora mais concretamente e sobre o primeiro ponto que é este que o sr. Presidente 

apresentou Suspensão Parcial do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, 

obviamente que era para o FJ e era por isso, era e é, por isso que está aqui! No entanto, e 

se assim o entenderem eu coloco à consideração de vossas Exas. manter esta proposta 

porque nós poderemos precisar dela mais tarde, e aliás, posso-vos dizer que acabamos, 

enviamos hoje uma proposta para um empresário brasileiro em que lhe indicamos esta 

mesma localização para poder colocar a sua empresa e por isso isto será um processo que 

pode não ficar para a FJ mas seguirá os mesmo tramites para outro qualquer.” ------------------

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

------ “Sr. Presidente gostava de dividir a minha intervenção, basicamente tem dois 

momentos, porque presumo que é para discutir 3 pontos ao mesmo tempo. Muito bem, e 

antes de fazer a minha intervenção e porque foi aqui citado o nome da Srª. Vereadora Paula 

Cardoso, gostava de fazer dois pedidos ao Sr. Presidente! O primeiro o Sr. Presidente diz 

que como todos sabemos a Dr.ª Paula Cardoso ditou para a ata uma declaração de voto! 

Que eu saiba essa declaração de voto não foi distribuída às pessoas… Tenha calma Sr. 

Presidente! Vocês resolvem lá isso na Câmara, deixem-me acabar de falar! Vocês os dois, 

se for possível! Disse que não foi distribuído e gostaria, se fosse possível e se o Sr. 

Presidente autorizasse, que a Drª Paula Cardoso então explicasse a sua declaração de 

votos! Antes de o Sr. Presidente também diz que depois dessa declaração de voto foi feita 
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uma reunião ou pedido um parecer aos advogados da câmara! Eu gostava que nos fosse 

distribuído para percebermos o que é que está nesse parecer. A seguir a estes dois atos 

gostaria que o Sr. Presidente me autorizasse a fazer a minha intervenção se assim fosse 

possível Sr. Presidente da Câmara também me autorizasse!”------------------------------------------ 

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

------- “Com certeza, e até vou pedir que distribuíam aos Srs. membros da assembleia, eu 

peço desculpa que na realidade não foi… é que houve bastantes pessoas a pedirem 

documentos e eu enviei para aqueles que pediram. Não enviei para todos e por isso vamos 

dar todos os documentos a todas as pessoas! Vão ser feitas as cópias e distribuídas, 

analisam e depois a Drª. Paula Cardoso quando todos as tiverem fala-se sobre isso, se não 

se importam.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Vou fazer a minha intervenção, obviamente que havendo já uma nova consulta aos 

advogados da Câmara poderá pecar por falta de conhecimento dessa posição mas vamos 

lá! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A primeira questão sobre o plano pormenor não vejo nenhum mal da suspensão do 

plano pormenor, vejo que no plano pormenor foram distribuídos um conjunto de documentos 

e não vi lá dois contratos, um que fazia parte do plano pormenor que seria o da Triangle’s e 

outro o da SAKTHI, não estão lá! Pedia ao Sr. Presidente que nos fizesse chegar os 

contratos porque no plano de pormenor que lá está tem os contratos de todas as empresas 

e não tem estes dois contratos e eu penso que um fazendo parte integrante do plano 

pormenor e outro, não sei se faz se não, mas está adjacente também pedia-lhe que me 

fizesse chegar esses contratos porque será importante também analisarmos esses mesmos 

contratos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Segundo plano pormenor, o Sr. Presidente diz que tem 100% da área ocupada no que 

diz respeito à parte basicamente dos pavilhões, eu vejo lá, eu não sei se interpretei bem, 

aquilo que eu interpretei foi o que são áreas comprometidas são com contratos de compra e 

venda com contratos já efetuados. O que são áreas reservadas são intenções para os 

mesmos contratos, não sei se foi assim que eu interpretei ou não, vejo lá 13 ou 14 áreas 

reservadas que não sei se já tem ou não contrato de compra com o próprio município. Mas 

muito bem isso é sobre a questão do plano pormenor e sobre isso nada a opor! -----------------

------ Sobre a questão do Lidl obviamente este é um tema importante que nos traz hoje aqui, 

ouvi as explicações do Presidente e é um assunto, é um assunto que já começou à 8 anos, 

é um assunto em que o Sr. Presidente se empenhou muito para conseguir trazer este 

projeto, falamos várias vezes sobre isto e foi basicamente a sua bandeira, e bem, como 

rampa de lançamento do Parque Empresarial do Casarão. Águeda deu tudo o que era 
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possível Águeda dar ao Lidl. Cedemos no preço, cedemos no licenciamento em altura, eu 

penso que é o único espaço no Casarão que permite construir com 18m de altura, penso 

que depois todos os outros que permitem só construir com 12 ou para baixo. Foi na altura 

até alvo de algumas críticas minhas aqui numa reunião que fizemos, aceitou que o Lidl 

fizesse o melhor espaço do Casarão, esperamos tempo demasiado pelo Lidl! 

Recentemente, em finais de Dezembro como diz o Sr. Presidente e muito bem, reuniu com o 

Lidl e mesmo o Lidl mostrou vontade de comprar mais terrenos, disse hoje aqui mais 30 mil 

m2, garantiu que as obras começariam em 2016. Acho que é para todos nós, acho que 

também para o sr. Presidente, uma desilusão esta decisão do Lidl, é uma decisão que 

defrauda completamente o município de Águeda. Porque não estamos a falar numa decisão 

que se tomasse passado um ano, passado dois anos, mediaram 8 anos entre o espaço que 

Águeda reservou para o Lidl e que o Lidl dissesse através de uma carta seca que não 

queremos ir mais para Águeda! Mudou a administração, nós compreendemos isso tudo! 

Mas eu acho que os Aguedenses foram enganados pelo Lidl, não sei se o sr. Presidente se 

sente enganado ou não mas eu acho que o município de Águeda foi e sente-se enganado 

pelo Lidl! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente já deu aqui um outro exemplo, já falou aqui de novos investimentos 

que verão e verão com certeza novos investimentos para Águeda. Águeda vai ter a 

capacidade suficiente para compensar esta decisão do Lidl porque Águeda já existia antes 

do Lidl e continuará a existir depois do Lidl! Teremos espaços, o sr. Presidente já o disse, 

temos capacidade em Águeda, temos empreendorismo em Águeda e os empresários 

gostam de se instalar em Águeda, temos acima de tudo pessoas qualificadas em Águeda, o 

saber fazer e Águeda, que é um saber de muito longe e que é muito importante hoje em dia 

para quem quer instalar a sua empresa. --------------------------------------------------------------------- 

------ Mas o sr. Presidente traz-nos hoje aqui uma proposta já explicou o porquê, para voltar 

a recomprar os terrenos do Lidl, pelo mesmo preço que foram vendidos ao Lidl. E eu 

pergunto, será justo uma empresa que comprou um terreno há 4 anos que esteve, este 

mesmo terreno reservado mais outros 4 para ela, que nada, nada cumpriu do que nos 

anunciou vá agora receber o seu dinheiro todo ele de volta sem nenhuma penalização? 

Estivemos como já disse 8 anos com este espaço bloqueado, julgo que será justo a 

empresa que agora decidiu comunicar a mudança dos seus planos colaborar também com a 

autarquia, reconhecendo o esforço que a autarquia fez e pagar por isso um valor 

compensatório dos prejuízos que causou à autarquia! Não me parece por isso correto o 

negócio que nos é proposto, quantos cidadãos, quantos cidadãos portugueses não 

gostariam se calhar hoje de poder devolver as casas que compraram em alta, com 

empréstimos bancários e que lhes fosse devolvido o valor que pagaram pelas suas casas? 
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Os negócios têm isto, têm momentos! Fez-se o negócio no momento não podemos a seguir, 

por livre e espontânea vontade acabar com ele. O Lidl é uma empresa tem 

responsabilidades, não me parece que isto seja lógico, percebi aquilo que disse o Sr. 

Presidente, há obviamente empresas interessadas no espaço, há obviamente mais espaços 

no Casarão para estas e outras empresas para que não nos esqueçamos que o Casarão 

tem uma área larga que se poderá aumentar e ainda recentemente o Sr. Presidente aqui foi 

autorizado a comprar mais terrenos. É a sua intensão. E continuo a dizer isto, não há só o 

Casarão em Águeda. Recordo-me quando começamos isto que tínhamos também falado na 

zona da Giesteira, recordo-me bem disso, portanto há outros caminhos que podemos seguir. 

Mas, convinha que nós analisássemos os factos para ver como é que nós aqui chegamos co 

este negócio do Lidl. No dia 2 de julho de 2008, já lá vão 8 anos, o Lidl enviou um ofício à 

Câmara, e o que é que dizia esse ofício? Tenho-o aqui na minha mão. O Lidl basicamente 

predispunha-se a comprar um terreno em Águeda para fazer o seu investimento. E o Lidl na 

altura dizia “a predisposição de investir no concelho de Águeda tem em conta a excelente 

localização para a atividade que se prevê desenvolver a que se aliam as infraestruturas 

rodoviárias que o servem. Estimamos investir na construção do nosso entreposto logístico 

um valor em torno de 25 milhões de euros, estando prevista a criação de 150 postos de 

trabalho diretos”, dizia o Lidl em 2 de julho de 2008 um carta enviada ao nosso município. 

Mas dizia mais “este entreposto terá forçosamente de entrar em funcionamento no dia 2 de 

janeiro de 2010 (há seis anos atrás) pelo que deverão iniciar-se obras durante o primeiro 

trimestre de 2009, uma vez que o prazo previsto é de 9 meses”. Quer dizer, o Lidl dizia à 

Câmara de Águeda que estamos em junho (na altura se bem se recordam lutávamos com 

outros municípios para a obtenção do Lidl), meus caros temos que rapidamente resolver 

este problema porque nós no primeiro trimestre de 2009 vamos começar a construir, 

comprometeu-se o Lidl por documento escrito, carta escrita. E é partindo do pressuposto e 

boa-fé dos empresários e muito bem, que o município de Águeda segue nesta negociação. 

E é nesta boa-fé que em função da urgência do Lidl, nós nesta mesma assembleia 

municipal em junho (não com todos os que estão aqui presentes porque fazia parte de uma 

outra assembleia) reconhecemos o Lidl como um projeto de interesse municipal, e como 

havia muita urgência neste processo, em dezembro de 2008, após reunião de Câmara, é-

nos trazido à assembleia municipal, uma proposta de preço para aprovar uma possível 

venda do Lidl. Porque não nos esqueçamos, o Lidl tinha de começar a construir 3 meses 

depois e portanto esta assembleia estava pressionada por esta decisão. Nessa altura 

decidimos autorizar a Câmara municipal a vender ao Lidl a 15€m2 de terreno e dissemos 

mais, que o Lidl teria de pagar mais 10€m2 caso violasse a condicionante de permanência 

do seu entreposto no concelho por um prazo mínimo de dez anos. Basicamente o que se 
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punha era isto, se o Lidl saísse daqui após dez anos de entrar em funcionamento teria que 

pagar mais 10€ ao município para compensar os tais 25€m2 que eram os preços na altura. 

Porque é que o fizemos desta maneira? Porque o Lidl ia começar as obras logo a seguir! 

Nunca ninguém nos disse que o Lidl pensava em andar 8 anos para iniciar as obras, e 

portanto ninguém pôs em nenhuma cláusula se estes dez anos contava a partir do momento 

em que as obras estavam feitas ou não, porque eles iam já começar as obras. Portanto a 

assembleia estava pressionada. Aliás, quero-me recordar que nessa assembleia de 2008, 

as palavras do meu colega Alberto Marques nesta assembleia, dizia ele: “Parece que 

estamos aqui a pôr um pouco a carroça à frente dos bois, porque esta altura perante uma 

situação destas e perante as tais dezenas de intenções que o Sr. Presidente já aqui conta 

de empresários para investir, para se instalarem nestes parques empresariais, o executivo já 

devia ter plenamente concebido e apresentado um regulamento que tivesse em conta os 

custos dos terrenos, os custos das infraestruturas e que tivesse em conta os tais supostos 

apoios garantidos. Espero que assim sejam que prevê-se que este tipo de situações, as 

penalizações que aqui são feitas para estes casos excecionais, para o caso da empresa não 

cumprir determinadas premissas. Que tudo isto pudesse ser aplicado. Não só neste caso do 

Lidl mas em todas as empresas que queiram instalar-se aqui.” ----------------------------------------

------ Era bom que todos nós conhecemos o nosso futuro, dizia o meu colega Alberto 

Marques, em relação à falta de um regulamento e à questão de decidirmos ali uma possível 

venda sem nenhum regulamento. Mas como eu já disse nós tínhamos de ser rápidos sob 

pena de perdermos este investimento e portanto, todos, assim votamos esta decisão. --------- 

------ Em 24 de setembro de 2009, cerca de 9 meses após esta decisão, foi finalmente 

aprovado por esta assembleia, o regulamento de venda de lotes do Parque Empresarial do 

Casarão. E foi também aprovado o Plano Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, 

quer o regulamento quer o Plano Pormenor incluíam este terreno do Lidl. Já lá vão seis anos 

e na altura numa intervenção minha, eu até dizia para o Sr. Presidente, desde o princípio 

que esta é uma batalha nossa, no tempo em que militávamos juntos no mesmo partido e 

desde os tempos em que nos iniciámos na política e fora da política, a necessidade de 

termos um Parque Empresarial devidamente estruturado, dizia eu na altura. Parabéns Sr. 

Presidente, é uma obra que não está terminada, está iniciada, com certeza que no próximo 

mandato, quem cá estiver terá oportunidade de eventualmente conseguir terminá-la. Dizia 

eu em 2009 sobre isto (só para recordar aqui algumas almas que acha que o PSD era 

contra a existência de Parques Empresariais em Águeda), sobre o lote de terreno que era 

para ser do Lidl na altura, eu questionei o Sr. Presidente: Sr. Presidente, nós temos um 

conjunto de otes em que existe um lote de 90 mil m2, que é o lote que estará destinado para 

o Lidl, também lhe queria perguntar se efetivamente já existe um compromisso assinado 
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entre a Câmara de Águeda e o Lidl (dizia eu quando votamos o regulamento do Parque 

Empresarial do Casarão). Porque se já houvesse algum compromisso, eram compromissos 

anteriores, não era como o Sr. Presidente estava a dizer ali há bocado que eram negociados 

assim ou assado. Sendo a resposta do Sr. Presidente “Sobre o compromisso com o Lidl, 

temos uma carta deles a manifestar o interesse em adquirirem essa parcela, ainda não é um 

contrato de promessa compra e venda”. Portanto nessa altura não havia nenhum contrato 

entre a Câmara e o Lidl e o Lidl teve oportunidade nesses 9 meses de o fazer. Ora era para 

nós claro que o Lidl teria que respeitar as novas regras de venda dos lotes do PEC com as 

cláusulas que lá tinham, e julgo que o mesmo seria para todos nesta sala. ------------------------ 

------ Em 25 de novembro de 2010 é elaborado um contrato de promessa compra e venda 

com o Lidl, que nunca chega a ser assinado pelo Lidl, só se encontra assinado pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, diz o advogado da Câmara, o Dr. Pontes Amaro, num 

parecer que deu onde diz exatamente isto “foi elaborada uma minuta de contrato de 

Promessa Compra e Venda datado de 25/11/2010 que se encontra subscrito apenas pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Águeda”. Eu estou a ler o parecer que foi distribuído 

pelo Sr. Presidente da Câmara e que está nos nossos documentos, parecer efetuado pelo 

Dr. Pontes Amaro. Estou a falar do parecer que até hoje esteve disponível nos documentos 

da Assembleia Municipal, os que apareceram depois, não os tenho, ainda não sou bruxo.----  

------ Dizia eu que este contrato de promessa compra e venda que não está assinado pelo 

Lidl, só está assinado pelo Sr. Presidente da Câmara, segundo informação do advogado da 

câmara revela logo o que é a disposição do Lidl nesta negociação.----------------------------------- 

------ Finalmente em 13 de Junho de 2012, o Lidl e o município, representado pelo Sr. 

Presidente, rubricam finalmente o primeiro contrato ou o contrato de aquisição do lote 

através de escritura pública. Portanto 4 anos após a carta a manifestar interesse em 

comprar o lote. É a partir deste momento que existe um contrato efetivo e um relação efetiva 

entre a Câmara Municipal e o Lidl, até foram um conjunto de intenções que ninguém estava 

obrigado. Refiro ainda que numa assembleia municipal extraordinária de 10 de fevereiro de 

2015, no ano passado, onde se definiram as condições de exceção pra Triangles e pra 

SAKTHI, que aqui nos foi trazido pelo executivo e onde até apresentamos uma proposta de 

alteração de regulamento e onde sobre o Lidl fiz a seguinte intervenção: “Pegamos no 

Regulamento do Parque Empresarial do Casarão (dizia eu em fevereiro do ano passado) 

que eu penso que não é um bom regulamento. Já o disse várias vezes e direi mais, penso 

que a Câmara o está a incumprir e acho que nenhum de nós o quer incumprir.” Porquê? 

(respondia eu a uma questão do Abrunhosa Simões) A questão do Lidl no artigo 13º do 

regulamento aprovado para o Parque Empresarial do Casarão diz o seguinte, “Após a 

realização da escritura ou contrato de venda ou de constituição do direito de superfície, a 
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empresa interessada tem o prazo máximo de um ano para iniciar a construção e dois anos 

para obter a licença de utilização, defendo os quais não existir nenhuma justificação aceite 

pela Câmara, o direito de propriedade ou direito de superfície poderão reverter para a 

Câmara Municipal”, dizia eu, “que eu saiba o Sr. Presidente ainda não nos esclareceu sobre 

isso e pode ter alguma novidade para nós, já se passaram estes prazos. E segundo o 

regulamento, o terreno vendido ao Lidl já deveria ter revertido para a Câmara Municipal de 

Águeda”. Eu fui buscar estas declarações à ata. Sr. Presidente assim não dá. Sobre isto o 

Sr. Presidente nada disse e hoje compreendemos porquê. Porque na realidade a escritura 

pública efetuada em 13 de junho de 2012 com o Lidl não tinha estas cláusulas, não estavam 

transcritas estas cláusulas e isso prejudicam muito o município. -------------------------------------- 

------ Como eu não posso falar muito mais, porque é preciso evocar aqui um conjunto de 

documentos, sem isto, isto não é discussão nenhuma, porque há pareceres de advogados, 

há um conjunto de passos. Mas, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal assim quer, eu 

vou avançar e depois poderei esclarecer.-------------------------------------------------------------------- 

------ Com a não inclusão destas cláusulas, que na nossa opinião era uma obrigação da 

câmara, pois a escritura é posterior à aprovação do regulamento de venda destes lotes, 

entendemos nós que o Sr. Presidente poderá ter prejudicado o município num valor que vai 

entre um milhão e meio e seis milhões e meio de euros. Dependente este valor do adicional 

por metro quadrado que viesse a ser acordado entre as partes. Porquê? Porque no caso do 

Lidl, e no caso destas clausulas lá estarem, que como diz o advogado da câmara, Pontes 

Amaro no seu parecer, “esta omissão coloca-nos sérias dúvidas quanto à possibilidade legal 

de fazer funcionar relativamente ao Lidl, as obrigações previstas no 13º e 14º. Estas 

cláusulas o que é que diziam, que caso o Lidl ou outra empresa incumprisse com os prazos 

de construção e se não apresentasse nenhuma justificação aceite pela câmara, a câmara 

podia aplicar imediatamente uma coima ou uma multa de 50€ o m2 e que ao fim de 20 dias, 

no caso de não estar pago, o terreno revertia gratuitamente para a câmara. Está no 

regulamento. Eu queria continuar mas já que eu não posso. Assim não dá.” ---------------------- 

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

------ “Terá oportunidade de continuar com certeza.” ------------------------------------------------------ 

------ Paula Cardoso  – Vereadora:-----------------------------------------------------------------------------

------ “Vou esclarecer em traços largos as dúvidas que me vieram à mente quando fui 

confrontada com esta decisão no executivo, uma vez que eu não tinha nenhum documento 

de suporte a não ser a proposta que vinha na ordem de trabalhos, a proposta do Sr. 

Presidente a dizer que pretendia adquirir o terreno do Lidl e aqui a questão que se coloca, 

na minha opinião e eu sei que há pareceres jurídicos, mas nós sabemos que os pareceres 

jurídicos podem parecer para uma forma ou para outra, conforme aquilo que nos dá jeito. 
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Portanto eu entendo que esta questão não é líquida, até neste segundo parecer o Dr. 

Pontes Amaro diz isso claramente, a questão liquida, não é assente. A minha opinião é esta, 

não passa por questões de legalidade, não passa por crucificar quem quer que seja, passa 

porque de facto em 2008 eu estava no mesmo executivo que deliberou baixar o preço do 

terreno para o Lidl e fazer uma condicionante de certa forma penalizadora para o Lidl no 

caso de não ficar pelo menos 10 anos. Fizemo-lo porque na altura ainda não havia 

regulamento do Parque Empresarial do Casarão e entendemos que seria ajuizado e 

acautelador do interesse público fazer esse tipo de cláusulas. Em 2009 estabelece-se fica 

aqui fixado o regulamento do Parque Empresarial do Casarão, nessa reunião de 2008 foi-

nos dito que em Abril de 2011 o Lidl estaria a funcionar, teria aberto portas e estaria a 

funcionar com mais X empregados que não recordo o número exato. Não aconteceu isso. A 

nossa postura foi sempre de colaborar na captação de investimento e de riqueza para 

Águeda quando a outra parte mostra estar de boa-fé e ser pessoa de bem. Quando foi com 

a SAKTHI nós fizemos tudo o que foi pedido e o que estava ao nosso alcance, colaboramos 

em todas as decisões, votámos favoravelmente todas as decisões no sentido de eles 

fazerem o investimento que está previsto para Águeda, que estão a fazer e portanto estão a 

cumprir para nosso agrado. Isso não aconteceu com o Lidl. Em 2009, como eu acabei de 

dizer, o regulamento foi feito, em 2012 é feita uma escritura. Ora eu pergunto, o Lidl é um 

parceiro de negócio incorreto, não tem cumprido nada até 2012, não seria avisado quando 

se faz uma escritura em 2012, acautelar todas as hipóteses de incumprimento por parte de 

um parceiro que já tinha provado ser incumpridor? Não seria do interesse do concelho de 

Águeda que quem nos representa tivesse essas cautelas? Vocês se fossem presidentes da 

Câmara de Águeda ou eu, vocês iam de ânimo leve fazer uma escritura com o Lidl sem 

acautelar a hipótese de eles incumprirem quando eles andavam há seis anos a incumprir. 

Pensam que isto é bom senso, eu penso que não é. E por eu pensar que não é, mas ainda 

assim penso que o regulamento se lhes aplica. Porque não estando nada escrito na 

escritura nem que sim nem que não, é preciso alguém esclarecer se se aplica ou não se 

aplica. Ele não adere ao regulamento mas também não o exclui, a escritura não o adere ao 

regulamento mas também não o exclui. Certo? A escritura tem uma condicionante a que 

acresce, mas acresce não colidindo com o regulamento porque é uma condicionante que 

não está prevista no regulamento e portanto não colide com o regulamento. Este é o meu 

entendimento, é que de facto o regulamento se tem de aplicar ao Lidl e que se deve aplicar 

ao Lidl e se me disserem assim, pode ser uma situação que em tribunal poderá demorar. 

Aceito. Aceito que poderá ser mas aliás poderá ser como qualquer situação de qualquer 

pessoa, seja câmara seja um cidadão comum. Mas o concelho não tem que acautelar o 

interesse público a lesão do município neste regabofe que o Lidl andou para aqui a fazer 
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connosco. Nós todos lamentamos porque de facto o que todos queríamos é que viessem, 

queríamos é que abrissem as portas e dessem postos de trabalho ao povo de Águeda, mas 

o que eles fizeram ao município de Águeda, não se faz. E se nós tivéssemos a negociar 

singularmente, eu com um de vocês, e um de vocês incumprisse tudo aquilo que me 

prometeu eu depois ainda vos ia pagar. Isto não me parece correto e não parece correto a 

nenhum comum cidadão, por muito bons negócios por muito bom dinheiro, por muito que 

digam que afinal não vai ficar lesão nenhuma porque afinal nós vamos dar o dinheiro mas 

vão pra lá outros… mas há palavra, há ética, há o interesse público que penso que tem de 

ser acautelado e foi esta a razão por que eu a dada altura da reunião me calei para 

ponderar e disse que depois elaboraria a minha declaração de voto por escrito, porque não 

estava na posse de todos os documentos mas porque à primeira vista como qualquer 

comum cidadão me pareceu incorreto que um tipo que nos andou a enganar 8 anos ainda 

lhe vamos pagar por cima.---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Alberto Marques  – PSD: ----------------------------------------------------------------------------------

------ “Não vou fazer nenhuma intervenção de fundo, vou ser telegráfico. Obrigada Sr. 

Professor Martins por me dar o benefício da dúvida. Era apenas uma questão que tem a ver 

com o funcionamento da assembleia. E de facto o Sr. Presidente tem a primazia na decisão, 

mas o que diz o regimento no artigo 18, é que os tempos de intervenção de cada membro 

eleito em cada ponto da ordem de trabalhos, deverão ser distribuídos da seguinte forma: 

primeiro ponto de intervenção, cada membro, cada ponto, 15 minutos e as demais de 5 

minutos, cada membro em cada ponto. Se foram juntos estes três pontos, das duas uma, ou 

há aqui alguma tolerância e deixa-se esticar um pouco o tempo (na minha opinião) ou então 

eu proponho que voltemos a discutir os pontos separados. E digo isto porquê? Numa 

situação normal isto nem faria grande sentido, penso eu, mas este assunto é de extrema 

complexidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Drª Paula Cardoso acabou de levantar aqui alguns pontos e há mais, nós 

preparamos e andámos a preparar-nos sobre este assunto, é um assunto que, na minha 

opinião, milhões de prejuízo à Câmara Municipal de Águeda, potenciais e reais, tinha que 

ser explicado num encadeamento, numa lógica. O Sr. Presidente interrompeu a meio de 

uma explicação e era só essa chamada de atenção que eu gostaria de fazer. Se se juntam 

os pontos têm que ter em atenção esse tempo se não se juntam. Nós organizamos a 

intervenção para fazer isso de outra forma, era só esse ponto, sobre o assunto depois 

falaremos mais tarde.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Relativamente à questão que estamos a apreciar neste momento, que é infelizmente 

uma triste questão, eu devo dizer o seguinte: Quem se preocupa e conhece um bocadinho a 
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cultura empresarial dos povos não tem dúvida que o povo alemão é extremamente drástico 

em termos de decisões empresariais. E não é 1 ou 2 ou 10 milhões que afeta uma 

instituição como o LIDL para tomar decisões de mudança de estratégia empresarial, 

independentemente de eu reconhecer pessoalmente para mim mesmo que muito 

provavelmente não vai passar sem montar uma infraestrutura destas na zona geográfica em 

que ela estava pensada, que é entre Leiria e o Porto. Porque se a determinada altura os 

conceitos logísticos aperreavam a decisão do LIDL em melhorar a sua prestação, não foi só 

com a melhoria das suas lojas (como aqui em determinada altura foi aduzido que estavam a 

melhorar e arranjar as lojas para depois avançar), não será só por essa razão que de um 

momento para o outro o LIDL passou a ter uma capacidade logística maior e que a gestão 

passou a usar de todos os recursos internos da empresa para poder fazer aquilo que há oito 

anos não conseguia, partindo nós do pressuposto de que a crise que entretanto na altura se 

havia instalado e que hoje aparente e felizmente está a melhorar um bocado, que a 

exigência e o volume de negócios por ventura recomenda que isto é uma situação 

passageira que pode recorrer, e veremos se o futuro nos vai dar ou não razão, que pode 

decorrer do LIDL ter encontrado uma melhor localização, com eventualmente outro tipo de 

oferta mais sedutora. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu lembraria ao Sr. Presidente da Camara de que na altura em que este assunto aqui 

foi discutido em 2008, o Senhor diria que tinha a promessa de ligação muito breve do treixo 

à autoestrada, tanto quanto penso está na ata, a promessa seria das entidades que 

governavam o país na altura e portanto presumia-se que o parque fosse ter alguma 

capacidade de mobilidade diferente daquela que apesar de tudo ainda tem hoje. E portanto 

isso também seria uma capacidade motivadora para que o LIDL tivesse tomado essa 

decisão. Não sei se foi mas eu volto a dizer que tenho algumas dúvidas que o LIDL não 

volte num futuro próximo voltar a este tipo de investimento e agora pura e simplesmente 

entendeu que Águeda não lhe serviria e portanto tomou a decisão que tomou.------------------- 

------ Depois nós temos de pensar sobretudo também, para além do aspeto politico desta 

questão, e para além das cobranças politicas que se possam eventualmente fazer, em sede 

desta assembleia ou não sobre esta matéria, eu penso que nós temos obrigação de sermos 

um bocado práticos sobre esta matéria relativamente às decisões e soluções que este 

problema envolve. Há aqui uma questão que eu não posso deixar passar, é que qualquer 

litígio que haja com o LIDL, e ele será sempre de ordem jurídica se nós quisermos litigar, vai 

para os tribunais e como já aqui ouvimos, os tribunais em Portugal são o que são e se 

calhar não é só em Portugal, noa outros sítios também serão assim. Os advogados adiam 

porque têm outro julgamento ao mesmo tempo e depois adia-se mais 30 ou 60 dias e depois 

pensa-se mais um papel e mais uma prova e portanto daqui por uns anos andamos aqui e 
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pressupostamente nessa altura o LIDL continuará dono do lote 13, o lote 13 continuará 

pendente de se lhe poder dar outra solução e portanto este é um dos aspetos. Mas há um 

outro que é o aspeto honoroso, é aqui que o município sai prejudicado por uma decisão que 

foi tomada depois de nós termos aberto os braços e as portas e de ter dado a oportunidade 

a quem queria vir instalar-se aqui, de vir instalar-se em condições vantajosas, de termos 

declarado aqui utilidade pública, como temos feito aqui noutras situações, para que o projeto 

andasse pra frente, de termos qui incentivado, eu pessoalmente o fiz, o Sr. Presidente da 

Câmara mexer-se porque havia outras ofertas para que o LIDL se instalasse noutros lados, 

fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para que a empresa LIDL se sentisse 

confortável nesta terra, tivesse capacidade de aumentar a sua estratégia logística e 

obviamente os seus rendimentos. Também não tenho dúvidas nenhumas que estamos aqui 

a discutir um valor que tem algum impacto no orçamento da Câmara Municipal. Não tem, em 

minha opinião, nenhum impacto numa estrutura LIDL, numa estrutura alemã que 

conhecemos a capacidade e alguns de nós a dimensão. E portanto, por uma mera questão 

de teimosia o LIDL poderá, em tribunal, fazer diluir os tempos de discussão e de decisão 

sobre esta matéria e pode o lote 13 ficar pendente e cativo de que o tribunal decida quem é 

que tem razão e quem é que não tem razão. Nós temos que medir, nós assembleia 

municipal, nós cidadãos aguedenses, nós executivo, temos que medir o que é que temos 

num horizonte mais próximo e o que é que é mais rentável pra nós. Se é de facto avançar 

para o litígio, que eu penso pessoalmente que tem alguma sustentabilidade porque as 

opiniões jurídicas são o que são, e que o Dr. Pontes Amaro sem pôr minimamente em causa 

a sua capacidade profissional e o seu entendimento e a sua capacidade de apreciação 

jurídica, o Dr. Pontes Amaro não é o dono da razão, assim como nenhum advogado é o 

dono da razão. Há aqui uma coisa que choca com a avaliação que foi feita no parecer, é que 

quando da assinatura da escritura da compra há um regulamento em vigor e o regulamento 

é lei no município, pressuposta e implicitamente em meu entender, quando eu faço uma 

escritura de compra e venda tenho de saber quais são as leis que estão em vigor no país e 

no local onde eu estou a fazer o ato de compra. E portanto se faço uma compra, implícita e 

tacitamente em meu entender também, que não sou jurista, eu aceito também que as leis 

que estão subjacentes e que podem influir naquele contrato de compra e venda são 

aplicáveis, estão em vigor e vão-me servir também para mim. Eu não posso em determinada 

altura, em momento nenhum aliás, sabendo que no país há leis que eu nem conheço, aliás 

há milhares delas que nós não conhecemos, nunca conheceremos e vamos morrer sem 

conhecer seguramente. Mas quando chegamos a tribunal se o juiz aduz que a lei tal remete 

para uma determinada decisão, nós pura e simplesmente e irremissivelmente estamos 

sujeitos a ela e temos que nos sujeitar às suas consequências. E portanto eu também acho 
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que tendo sido feito um regulamento em 2009 ou 2010 e tendo sido a escritura feita em 

2012 passados 2 anos, qualquer documento trazido a tribunal de acordo com as partes num 

contrato de acordo de compra e vende está sujeito a todas as leis que nessa altura vigora 

no país. E portanto meus senhores isto é a opinião de leigo e como leigo eu acho senhor 

Presidente que o parecer do Dr. Pontes Amaro não chega. Acho que o município está 

lesado, pode obviamente ficar mais lesado em função da decisão que nós tomarmos mas 

também por uma questão de honra nós temos de fazer prevalecer os nossos direitos. E 

quando estivemos de boa-fé na assinatura de um contrato para dar alguma… receber mais-

valias também como é evidente… mas para dar contrapartidas a quem se queria vir instalar 

para fazer da sua atividade comercial ou para fazer com que ela tenha uma maior 

rendibilidade em função da sua maior mobilidade logística, eu acho que também nos assalta 

algum direito moral e alguma obrigação moral de para além do parecer que entretanto o Sr. 

presidente nos fez o favor de fazer chegar, pedir mais um ou dois pareceres e em caso de 

dúvida fazer acionar aquilo que eu acho que o regulamento previa, que era acionar o direito 

de recorrer à propriedade do lote com as implicações que os artigos 12, 14 e 15 salvo erro, 

implicam.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu diria Sr. Presidente que só por estas razões, independentemente de podermos vir a 

posteriori discutir tudo aquilo que eu disse relativamente à vantagem ou não de avançarmos, 

mas neste momento Sr. Presidente e relativamente a este ponto eu votarei contra a sua 

proposta.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Eu queria dizer duas coisas muito breves. Subscrever na íntegra a declaração de voto 

da Dr.ª Paula Cardoso que aproveito para felicitar pela forma clara como disse o que deve 

ser dito. Isto é um órgão político, Assembleia Municipal, fiscaliza os atos da Câmara 

Municipal, não é um fórum jurídico para estarmos quais são as decisões jurídicas aplicadas 

aos casos, isso é tratado pelos advogados e pelos tribunais. Eu fico sempre muito 

preocupado quando a gente vive num país em que os regulamentos não se cumprem, as 

leis ninguém as conhece, e os contratos fazem-se como as partes entendem. Ora eu não 

apendi esse direito. O direito é o que está na lei, é o que está nos regulamentos e os 

negócios fazem-se de acordo com a lei de acordo com os regulamentos, portanto este é um 

princípio básico do estado de direito. E cabe aos órgão políticos que executam as suas 

políticas fazer as coisas bem feitas. E à Assembleia Municipal cabe fiscalizar se os 

executivos fizeram ou não as coisas bem feitas. Do ponto de vista jurídico essas questões 

são todas discutidas em tribunal, pode ser arbitral como aqui se sugere num parecer jurídico 

ou pode ser nos tribunais que têm independência e que ainda vão tomando decisões em 

Portugal. E nós não podemos passar a vida a dizer que não acreditamos nos tribunais. 
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Infelizmente hoje há esta ideia de que ir para o tribunal é fazer perder tempo e pode haver 

mais prejuízo pelo facto de se ir para os tribunais apelar pelos direitos. ----------------------------- 

------ Mas agora coloquemos a questão dessa maneira, se este privado ou outro qualquer… 

faz de conta que eu agora sou o engenheiro Abrunhosa Simões… este privado acharia que 

um poder público não teria cumprido as suas obrigações regulamentares e legais, de 

imediato estava a colocar a câmara em tribunal. Não estaria preocupado em saber se isso ia 

prejudicar o interesse geral, punha a câmara em tribunal. É evidente que as autarquias 

como órgão público que são devem obediência ao interesse público e devem ponderar 

numa avaliação custos benefícios o que é que é mais vantajoso, se é colocar esta situação 

num contencioso ou se é evitar um contencioso e fazer um acordo. Mas temos que avaliar 

politicamente esta atuação e é para isso que aqui estamos. Politicamente o que é que nós 

temos aqui, temos aqui um município que criou condições para um determinado 

investimento, que como a Dr.ª Paula Cardoso diz e muito bem e escreveu, criaram-se todas 

condições para que este privado fizesse um bom investimento. Há inclusive um regulamento 

que foi feito e aprovado por esta assembleia em setembro de 2009 e há negociações que 

foram feitas a latere (como dizia o nosso amigo Antunes de Almeida saudoso) daquilo que 

consta no regulamento. Queria deixar claro, o Sr. Presidente da Câmara está de boa-fé nisto 

como está claro, ninguém viria para aqui de boa-fé também dizer que se omitiu 

deliberadamente estas cláusulas 13 e 14 do regulamento, neste contrato. Isso então seria 

gravíssimo, isso é que era caso então para tribunal, saber se essa omissão foi ou não 

deliberada e ninguém acredita nisso. Portanto o Sr. Presidente da Câmara, que fique claro, 

está de boa-fé, presumo que também tenha estado de boa-fé quando decide assinar um 

contrato de promessa, só ele. Em Africa é assim e na Venezuela, o Presidente é que assina, 

eu não o faria. Se fosse Presidente da Câmara, não assinava um contrato de promessa 

compra e venda e só punha lá a minha assinatura. Eu não estou contra o Sr. Presidente da 

Câmara por causa disso, estou a avaliar politicamente, eu não o faria e muito menos 

permitiria sobretudo conhecendo e sabendo como o Sr. Presidente da Câmara é que 

quando há dúvidas, tribunal. Que quando há dúvidas, Ministério Público e bem. Porque os 

poderes são independentes e têm as suas competências e nós temos que submeter a esses 

órgãos as nossas dúvidas quando temos dúvidas e o Sr. Presidente noutras situações sé 

muito rápido a enviar coisas para os tribunais e para o Ministério Público e nesta situação 

estará também de boa-fé na sua previsão e avaliação a achar que será melhor não gastar 

tempo em tribunal porque se calhar o município demorará mais tempo a reaver a posse 

deste lote que permitirá dar andamento a outro investimento e outros investidores que ai 

estão a prometer não sei quantos postos de trabalho. Ora esta coisa das promessas é que é 

o problema político em Portugal porque depois elas nunca se cumprem. Houve um que 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Extraordinária da Assembleia Munic ipal de Águeda 
realizada em 22/ julho/2016  

22

prometeu 150 mil postos de trabalho, não os criou, depois agora são os privados que dizem 

“eu quero investir ali porque prometo cento e tal postos de trabalho e depois não há postos 

de trabalho nenhuns. E portanto nós não podemos andar a brincar aos contratos nem 

podemos facilitar e é essa avaliação politica que estamos hoje aqui a fazer ao Presidente da 

Câmara e à Câmara que tomou estas decisões.  ---------------------------------------------------------- 

------ Fazer uma escritura pública e não colocar lá as cláusulas regulamentares que 

permitem responsabilizar o incumpridor é uma coisa que é no mínimo negligente ou 

displicente ou má gestão pública. É isso que eu estou aqui a avaliar e é esta a minha 

opinião sobre esta matéria, porque eu não facilitaria nisto. Dirá o Sr. Presidente da Câmara 

“os serviços jurídicos é que não trataram disso como deve ser”. Já noutras ocasiões tivemos 

aqui problemas semelhantes, os pagamentos indevidos também foram os serviços jurídicos 

que não foram competentes, isto e aquilo que corre mal são os serviços que não são 

competentes. Ora há aqui um problema de responsabilidade política, ora essa tem sempre 

que ser assumida e ainda ninguém foi preso em Portugal por ser responsável político, se 

calhar deve passar a ser no futuro, na Islândia foi. Os políticos têm de ser responsáveis por 

aquilo que fazem politicamente. Através do voto em eleições o povo julga-os, agora se com 

as suas decisões derem aso pontualmente ou potencialmente a prejuízos, ao isso no futuro 

vai-se repercutir. Não andam a pedir responsabilidades a ex-primeiros-ministros por causa 

da banca? Andam, as responsabilidades têm de ser apuradas no sítio certo, nos tribunais. A 

responsabilidade política cabe aos órgãos políticos e é isso que estamos aqui a fazer. -------- 

------ Portanto quero que fique bem claro que a minha opinião é que isto é uma situação 

tratada de uma forma no mínimo displicente. Ninguém tem um investimento bandeira para 

depois passados estes anos todos permitir que um privado trate o município desta forma e 

portanto a Dr.ª Paula Cardoso foi exímia no seu comentário. A frase do Dr. Pontes Amaro, 

que é um ilustre jurista e portanto não se coloca em causa o que diz, aliás eu subscrevo, é o 

seguinte “há aqui uma omissão, isto não foi colocado na escritura e devia ter sido”. Está ali 

dito por ele, devia ter sido colocado na escritura. Por outro lado, ele diz o seguinte “não 

tendo sido colocado na escritura. Nós não podemos pedir responsabilidades ao privado”. O 

engenheiro Abrunhosa Simões se aqui estivesse estava a dar saltos. Não podemos pedir 

responsabilidades a um privado? Como? Nós que fazemos gestão pública independente e 

que defendemos o interesse público. Estamos aqui gatados em não podermos pedir 

responsabilidades a um privado, porque não pusemos umas cláusulas responsabilisatórias 

numa escritura pública. E o Dr. Pontes Amaro diz aquilo que é óbvio, que eu se calhar 

também diria se fosse advogado da Câmara. As pessoas percebem hoje que se forem para 

os tribunais andam muito tempo e se calhar têm mais prejuízos do que não indo para os 

tribunais, mas isto é gravíssimo, isto é o problema do nosso estado em Portugal. É dizer-se 
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que se vai pra tribunal, vai-se perder tempo e vai-se ter mais prejuízo. Ora bem, temos uma 

alternativa, não vamos para o tribunal, admitamos que as boas intenções que o Sr. 

Presidente aqui revelou relativamente a outros investidores que estão aí, e que são 

importantes também para Águeda e que querem um terreno com condições porque não 

passa lá a alta tensão ou a baixa (não percebo nada dessa matéria). Mas se eles têm mais 

gosto por outro tipo de área, o Sr. Presidente o que aqui nos disse foi o seguinte “não se 

preocupem que nós já temos investidor pra aquela área e que nos exige certas condições 

que aliás já andavam a pedir no passado, não queriam ficar ao lado da Triangle´s e querem 

um terreno com estas características, pronto temos aí um problema, uma solução. O Sr. 

Presidente diz isso e isso revela a sua boa-fé no processo, agora a solução alternativa ou é 

o tribunal arbitral, que hoje também se convencionou em Portugal que se decide mais 

rápido, ou a outra que se continuamos com dúvidas e as dúvidas são só se podemos exigir 

as responsabilidades ou não. Eu estou com a Dra. Paula Cardoso, eu acho que podemos. O 

regulamento é o regulamento, é uma norma geral e abstrata, não é para este caso em 

concreto, é para todos os casos que se lhes submetem e a gente não pode invocar, aliás 

está na lei, a ignorância da lei ninguém aproveita quem? As partes contratantes, quer o 

público quer o privado. Não só conhecer como exigir que no contrato ficassem lá as 

clausulas responsibilisatórias.------------------------------------------------------------------------------------

------ Para terminar, havendo dúvidas, faz-se o que a Dr.ª Paula Cardoso sugeriu no seu 

voto, é colocar isto a uma entidade superior que tem obrigação de responder rápido porque 

se não é o mesmo problema do estado não é só dos tribunais e os tribunais é um órgão de 

soberania, portanto que decidam rápido, se o regulamento se aplica a esta situação e se se 

aplicar nós temos de pedir responsabilidades a este privado. Porque também não fiquem 

aqui dúvidas nenhumas, nós queremos é que venham investimento e não se pode ler … 

também se convencionou e Portugal, não é em Portugal, estou sempre a falar no país 

porque gosto de analisar as coisas no global, é aqui em Águeda. Nós não podemos ser 

sempre os bonzinhos, aliás o Sr. Presidente da Câmara tem dito isso muitas vezes e não 

tem sido bonzinho nas reuniões da CIRA onde bate o pé pelos interesses de Águeda, se for 

preciso aciona cláusulas em tribunais já o disse relativamente à Adra e outras situações e 

portanto também tem de tratar isto desse ponto de vista. E perdendo o mínimo de tempo 

possível, ficarmos nós sem dúvida de que o interesse público é defendido e que a câmara 

não tem prejuízo com esta situação. Direção Geral da Autarquias Locais ou outras entidades 

que superintendem e que têm tutela não do mérito mas da legalidade, portanto têm 

obrigação de analisar a legalidade dos ato das autarquias e vamos verse nós podemos 

invocar o regulamento contra este investidor. Porque também não podemos inverter tudo 

isto e parece que agora a politica em Águeda se faz, parece que os investidores impõem as 
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condições e nós adaptamo-nos a eles, não. Tem de ser o contrário, nós criamos condições 

para os investidores e eles têm de cumprir as regras. Esta é a minha posição sobre isto. E 

não sou o engenheiro Abrunhosa Simões, e estive aqui a estabelecer uma relação entre o 

povo e o estado, estou a dizer isto por que acho que têm razão! Não podemos andar 

sempre a dizer que os privados são maus e que o público é bom mas também não podemos 

dizer o contrário. E a lei, as gerais e abstratas servem exatamente para enquadrar a ação 

destes atores, porque são atores de desenvolvimento, parceiros de desenvolvimento. As 

autarquias não são ninguém se não tiverem investidores e os investidores não vêm para os 

municípios se não tiverem condições, já agora têm é de cumprir a lei e as regras. 

Aproveitando para dizer eu o Dr. Pontes Amaro disse exatamente isso “ é melhor tratarem lá 

disso porque assim têm mais depressa o lote”. Então é evidente, é uma opinião sensata 

mas não sei eu se é que melhor defende o interesse público e evita prejuízos.------------------- 

------ O Sr. Presidente disse ali na sua intervenção e peço desculpa de me estar a alongar 

mas ele disse e eu tenho de repetir o que ele disse e disse bem, “ O LIDL deixou cá 45 mil 

euros por ano de IMI”. Pagou impostos. Pagar impostos é uma obrigação, não temos de 

agradecer ao privado porque pagou 45 mil euros de impostos, é a sua obrigação! Eu 

também pago os meus. Agora contratos são contratos e os contratos são para cumprir, 

senão eu não percebo nada disto e admito que posso estar desadaptado aos novos tempos, 

mas a verdade é que as regras são para cumprir e que isto foi tratado de forma leviana, não 

com má intenção mas é para isso que estamos aqui a avaliar e ninguém tem de se 

melindrar com isso. Porque às vezes dizemos aqui coisas e o Sr. presidente já o 

conhecemos até porque está de saída e não se importa muito mas os senhores vereadores 

ficam muito abespinhados porque nós levantamos aqui questões. Essa é a nossa 

obrigação.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Paulo Pereira – CDS:  -------------------------------------------------------------------------------------

------ “Por várias vezes desta tribuna, desconfiei da decisão do LIDL se instalar em Águeda. 

Não porque não o desejasse, não porque não visse nesse investimento a capacidade de 

alavancar o PEC, mas simplesmente porque nunca percebi e contínuo sem perceber como 

é que um entreposto de distribuição poderia funcionar com aquelas acessibilidades ou com 

a falta dessas mesmas acessibilidades. E espero que ninguém em nenhum momento tenha 

prometido ao LIDL a existência de determinadas infraestruturas rodoviárias que hoje não se 

verificam e que possam ter levado a esta alteração das intenções. ----------------------------------

------ Dizer-lhe também, Sr. Presidente há pouco falou e falou ainda agora o colega acerca 

dos impostos que o LIDL tem pago a esta autarquia desde que adquiriu o terreno, eu abordo 

a questão exatamente pelo lado oposto. Por toda a riqueza que se entendeu que o LIDL iria 

colocar no concelho e não colocou. Eu presumo que esta assembleia, não com esta 
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constituição mas com a anterior e também o executivo aprovam um conjunto de condições 

mais favoráveis à instalação de um qualquer empreendimento, se analise de uma forma 

financeira qual é o impacto que isso vai ter para se perceber se as condições que lhes 

estamos a dar são ou não equilibradas e portanto, duma forma muito rápida faço uma conta, 

140 postos de trabalho durante 14 meses, durante quatro anos e nem vou aos anos todos 

que já aqui falaram, a uma média de 750 euros por vencimento chegávamos a um valor de 5 

milhões de euros. Isto era valor que era colocado na economia local, para já não falar em 

todos os impactos diretos e por isso mesmo é que o Sr. Presidente e o seu executivo e 

muito bem e a assembleia deliberaram um conjunto de condições que favorecia a 

implementação deste investimento cá. Portanto Sr. Presidente eu pergunto-lhe se esta 

autarquia já quantificou de alguma forma qual foi o impacto financeiro para o município da 

não instalação do LIDL cá ao longo destes últimos anos, acho eu esse era um dado 

verdadeiramente importante para esta discussão. --------------------------------------------------------- 

------ Perguntar-lhe também se o LIDL foi ao longo destes últimos anos fazendo pedido de 

adiamento das obras, quantos foram e se posteriormente também os poe fazer chegar aos 

membros desta assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto à questão da aplicabilidade ou não do regulamento, eu não sou jurista sou 

presidente, limito-me a saber ler o que está na documentação que nos foi enviada e que 

fomos solicitando mas também dizer-lhe que não encontro em momento algum, nenhuma 

exclusão que me leve a crer que o regulamento de alguma forma não se aplique. E 

perguntar-lhe também já eu falo no regulamento e se ele se aplica ou não, dado que a 

escritura foi posterior, se o Dr. Pontes Amaro foi quem redigiu a escritura de duas páginas, 

mais curta do que os pareceres que agora aqui nos são entregues, que quase que parece 

uma escritura escrita num guardanapo duma qualquer mesa do Agitágueda. Não me parece 

que algo tão curto, tão extraordinariamente curto, pudesse favorecer os interesses do 

município. E acho que fica aqui, e tem ficado em algumas recentes discussões desta 

assembleia, uma clara ideia de que esta câmara é fraca com os fortes, é fraca com o 

governo no que diz respeito à descentralização da educação, é fraca com a Adra no que diz 

respeito ao cumprimento daquilo que temos acordado e parece-me agora que poderá ser 

fraca relativamente ao LIDL, não exigindo aquilo que a meu ver me parece que está 

contratualizado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ No entanto continua a ser forte com os fracos, como por exemplo, o LIDL pagou 45 mil 

euros de IMI mas também não nos podemos esquecer que neste município quem tem 

prédios degradados ou devolutos pelas mais diversas situações tem uma taxa de IMI com 

uma majoração de 300 por cento.------------------------------------------------------------------------------  
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------ Portanto Sr. Presidente não encontro aqui muitas possibilidades de lhe dar o meu voto 

favorável à proposta que aqui apresenta. Deixava-lhe uma questão que penso que ainda 

não foi colocada relativamente à Fitzjou, se ela efetivamente se vier a instalar, se esta 

assembleia vier a deliberar que se permita a reaquisição do terreno ao LIDL e se a Fitzjou 

se vier a instalar no lote 13 que anteriormente esteve destinado ao LIDL, se irá adquirir o 

terreno ou se irá exercer o direito de superfície que é um euro por m2”. ----------------------------- 

------ Marlene Gaio  – PSD:--------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Não vou pronunciar-me aqui, aliás já várias pessoas o fizeram, sobre o prejuízo que o 

município poderá ter ou não neste negócio nem sobre a questão jurídica que aqui se coloca 

e sobre a qual versa este ultimo parecer do Dr. Pontes Amaro que é na perspetiva da 

relação contratual entre a câmara e o LIDL. A minha intervenção versará… para mim o LIDL 

nesta relação contratual é um terceiro e é um terceiro de boa-fé. A minha intervenção 

versará sobretudo entre a relação que existe entre a câmara e a Assembleia Municipal. 

Existem várias matérias que extrapolam, como sabem, as competências do executivo 

municipal e que por isso têm que submete-las à Assembleia Municipal, são matérias que 

pela sua importância ou pelo seu valor se entende que devem ser aprovadas ou ratificadas 

pelo órgão fiscalizador da ação executiva.------------------------------------------------------------------- 

------ Diz o artigo 25 da lei que nos rege que compete à Assembleia Municipal sob proposta 

da Câmara Municipal autorizar a Câmara Municipal, isto na alínea i), adquirir, alienar, onerar 

bens imoveis de valor superior a mil vezes o rendimento mínimo mensal e fixar as respetivas 

condições gerais. Essas condições gerais que nós aprovámos neste regulamento do 

Casarão, foram-nos propostas pelo executivo municipal e nesse regulamento estavam 

previstas nomeadamente as condições de aquisição e de utilização desses espaços, que 

nos foram propostas reitero, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. O que aconteceu 

nesta situação é que o Sr. Presidente da Câmara Municipal realizou um contrato de compra 

e venda sem que tivesse observado, não só as condições do regulamento mas como 

também mais grave ainda, porque é isso que atem a este parecer do Dr. Pontes Amaro, 

também a esta deliberação de dezembro de 2008, que havia sido ratificada nesta 

assembleia municipal, nomeadamente quanto à questão dos dez euros. Em que 

circunstâncias é que isso aconteceu? Qual é a explicação? Nada nos foi dito e ninguém se 

aperceberia disso se de facto este assunto não tivesse sido trazido a esta assembleia 

municipal e não nos aperceberíamos porquê? Porque confiámos que o Sr. Presidente 

exerce o seu mandato de acordo com as suas incumbências e no estrito cumprimento das 

suas obrigações nomeadamente as que são definidas por esta assembleia municipal. Isto 

significa que doravante temos de fiscalizar todos os atos que o Sr. Presidente intervém 

mandatado por esta assembleia municipal? Ou que não podemos confiar nessa execução 
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fiel dessas condições impostas por esta assembleia municipal? Mas pior que isto meus 

senhores, é que o SR. Presidente não foi capaz na altura de admitir a esta assembleia 

municipal que tinha realizado um negócio sem a cláusula de reversão, por exemplo, e 

poderia tê-lo dito com o argumento de que iniciadas as negociações com o LIDL e não tendo 

falado nesta situação, que o LIDL desistiria do negócio ou que não aceitaria nessas 

circunstâncias, para que esta assembleia nessa altura ou aquando da realização da 

escritura tomasse posição sobre este assunto, ratificasse a sua decisão ou prestasse o seu 

consentimento e era desnecessário neste momento estarmos a sujeitarmo-nos a esta 

situação ou o Sr. Presidente sujeitar-se a esta situação.” -----------------------------------------------

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

------ “Estou a gostar francamente e em relação à sua intervenção há bocado em relação ao 

Eng. Hilário Santos tive pena porque o debate é assim mesmo, é um debate fundamentado, 

um debate em que se deve ter acesso ao máximo de informação e ele estava a expressar 

um certo pensamento que depois lhe foi quebrado, depois disso várias intervenções se 

passaram e temos aqui uma ação com dois âmbitos. Um âmbito jurídico, onde aminha 

ignorância é total, e um âmbito nitidamente político, onde sou totalmente ignorante. Como 

aos ignorantes tudo se permite, tudo podem dizer porque parecem um bocado 

irresponsáveis, eu gostei de ouvir aqui afirmações de membros da assembleia ilustres 

advogados na defesa e bem do interesse público contra esses mal fadados 

empreendedores dos mercados que exploram o público e que exploram o povo e houve 

uma inversão de mentalidades que agora já todos os empreendedores e todos os mercados 

já não mandam. Vejam lá que podem mandar em tudo menos na Câmara de Águeda. A 

verdade é que infelizmente também mandam alguma coisa e também mandam alguma 

coisa na Câmara de Águeda. Também vi aqui muita indignação ao interesse público quando 

esses senhores deputados aprovaram aqui sem a mínima dúvida, a não da bancada 

socialista, a defesa do interesse público de imensas empresas ilegais e algumas 

propositadamente ilegais que sabiam que estavam ilegais, votaram contra o interesse 

público na máxima à vontade. A ética e o interesse público são muito variáveis. Mas eu 

também só digo isto porque na parte jurídica sou ignorante e na política também. -------------- 

------ No âmbito do ataque ao Sr. Presidente da Câmara, eu por mim gosto que ataquem o 

Sr. Presidente da Câmara, permite-lhe o contraditório permite-lhe que ele responda, eu acho 

que é assim que se cria alguns caminhos.------------------------------------------------------------------- 

------ Em relação à parte jurídica eu gostaria que os senhores advogados me esclarecessem 

se puderem a situação de uma deliberação de uma assembleia de 2008 ser ultrapassada 

por um regulamento de 2009 ou 2010 sem revogar a decisão anterior. Visto que no 

regulamento só são permitidas construções de 12m de altura mas o LIDL foi autorizado em 
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18m então em 2012 devia-se logo ter cortado em 6m da altura do LIDL e aplicar-lhe o 

regulamento. É que a deliberação da assembleia é uma deliberação que tem algum valor, 

pode ser revogada por um regulamento? Certamente poderá, não faço ideia, mesmo que 

seja retroativa. Há um ano, é irem às atas, não sei se foi há um ano ou ano e meio 

aprovámos nós aqui a prorrogação do prazo de construção do LIDL, esse malfadado que 

não construía em 2 anos, esse aí que ao fim de um ano devia ter sido revertido… nós 

aprovámos. Nem sei se votei a favor mas com certeza que devo ter votado e vossas 

excelências devem ter votado a favor, então há 1 ano era boa pessoa de fé agora é 

malfadado? Não compreendo esta mudança quando há um ano achámos todos que o LIDL 

iria construir em 2016 e demos autorização para isso e prorrogamos o prazo e não pusemos 

em causa coimas nem reversão nem nada. Nós somos boas pessoas, o LIDL é que é má 

pessoa e é verdade meus senhores, é que o LIDL como qualquer empresa pretende uma 

coisa que se chama lucro, interesse público é para eles assim uma coisa… desde que nós 

assinemos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A parte politica, e o ataque é feito ao Sr. Presidente da Câmara não é grande coisa… 

negligente, incompetente, displicente e leviano. Sr. Presidente da Câmara o senhor está em 

alta. Ao fim destes anos já lhe chamam estes nomes todos com um grande à vontade, talvez 

porque vossa excelência está de saída mas poderemos aqui nas próximas seis ou sete 

assembleias que poderemos ter, continuar este léxico e o abecedário de A a Z nestes 

termos. Porque Sr. Presidente da Câmara há aqui algumas coisas de descuido da sua 

vontade da sua maneira de ser, da Venezuela não é? Como disse o Dr. Paulo Matos. Que é 

o Senhor assina tudo sozinho embora depois a responsabilidade até seja comum mas as 

assinaturas deviam ser de todos para ser mesmo efetiva. Para mim são questões jurídicas 

que para mim não têm a ver, tem a ver é que tudo o que o senhor fez, Sr. Presidente da 

Câmara, passou nesta assembleia com os nossos votos com o nosso apoio. Aí posso 

concordar com a Dra. Marlene Gaio quando diz que futuramente devemos de ter mais 

cuidado com aquilo que autorizamos, a verdade é que autorizámos e a Dra. Marlene é 

capaz de ter razão quando diz que às vezes somos capaz de estar aqui um bocado 

desatentos e que autorizamos tudo e mais alguma coisa, é verdade. Os executivos andam 

muito rápido, nós reunimos de vez em quando, não chegamos lá, não temos os dados 

todos, não podemos decidir em conformidade e portanto é uma coisa a rever na relação da 

câmara com a assembleia e é uma coisa a rever na nossa própria atitude de sermos mais 

atentos e isso elogio os meus colegas do PSD e mesmo do CDS que aparecem aqui 

fundamentados e aparecem aqui como estudo daquilo que querem levantar e levantaram e 

bem o problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Soluções. A solução é tão simples, declarar o interesse público disto e deixar passar. 

Porque assim vamos vender e não vamos perder grande coisa porque vamos pagar o 

mesmo, ganhamos a 2% 131 mil euros recebemos mais 45 mil euros portanto eles 

depositaram o dinheiro na mão da câmara para a câmara não perder em juros negativos, só 

perderam 170 mil euros, foi um depósito que eles fizeram, agora como na Alemanha 

também pagam para ter aquilo lá a render juros negativos. Isto é a solução correta para o 

município, para o interesse público. A solução ética defendo a Dra. Paula Cardoso, tribunal 

com eles, daqui a dez anos nós estaremos lá, isso é a solução ética, a solução de uma 

política forte, a solução daqueles que são subservientes dos mercados e que o dinheiro que 

lá vem de fora é que conta, a solução daqueles que têm coragem. Essa é a solução da 

justiça, a solução daquilo que nós achamos mas é uma não solução porque não defende o 

interesse público de Águeda. Meus senhores, vocês que aprovaram autênticas barbaridades 

e ilegalidades, em relação a empresários que propositadamente violando a lei puseram 

empresas onde não deviam e vocês consideraram interesse público reparem nesta situação 

em que por acaso ganhamos 180 mil euros, perdemos 140 postos de trabalho, em que 

temos uma solução e que segundo vocês não será interesse público, então meus senhores 

o que é que é interesse público?” ------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Em primeiro lugar queria pedir desculpas, pedir desculpas aos senhores membros 

desta assembleia e queria pedir desculpa ao povo de Águeda por me interessar em captar 

investimento para Águeda, queria pedir mesmo desculpas porque não tínhamos de estar 

aqui hoje para fazer isto, eu tenho o parque do casarão todo vendido, escusava de ter cá o 

Fritz Jou, só me vem incomodar. Eu procurar, ter de expandir o parque ou procurar outras 

soluções só me veio incomodar, ou seja, trazer riqueza para Águeda é um ato contra o 

concelho. Eu peço-vos desculpa, peço desculpa ao povo de Águeda mas na realidade eu 

devo estar desfasado, porque eu acho que era importante, pra mim é importante trazer 

empresas para Águeda, trazer emprego para Águeda, fortalecer o nosso concelho, isto para 

mim é importante. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Dois pormenores, o contrato está aqui e está assinado por todos. Pode ter havido 

algum lapso mas os contratos estão assinados. Primeiro contrato de promessa compra e 

venda, segundo contrato de retificação porque o LIDL não cumpriu algumas das condições 

que lhe foram colocadas e negociamos a prorrogação das condições que aqui estavam.------ 

------ Mais um pormenor aqui senhor Paulo Pereira, eu achava que o senhor era jurista e que 

sabia que uma escritura dizia quem é que a fazia no início mas parece que o senhor não 

sabe ler uma escritura. Logo no primeiro parágrafo diz quem faz a escritura portanto está 

aqui quem faz a escritura. Damos todos os documentos, eu peço desculpa, foi dada a 
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documentação considerada essencial para a decisão, se o senhor quiser ou qualquer 

membro da câmara ou qualquer membro da assembleia quiser todos os documentos estão 

todos disponíveis para lhe serem dados, nunca foi negado qualquer documento. ----------------

------ A Dr.ª Marlene Gaio e outros só não me têm chamado santo, mas sinceramente dou 

isso de barato, o povo julga-me e se for preciso os tribunais também não tenho problemas 

nenhuns porque sei aquilo que faço. Eu estou aqui porque cumpri uma decisão vossa, da 

assembleia, as condições de venda ao LIDL eu cumpri-as religiosamente. Quantos de vocês 

quando fizeram o regulamento e estão aqui alguns de vós que participaram nessas 

assembleias disseram, Sr. Presidente lembre-se lá que agora vai ter de aplicar este 

regulamento ao LIDL. Como é que estamos, ó Sr. Dr. Paulo Matos, o Sr. é jurista devia-me 

ter alertado para isso, para mim é um direito constitucional a retroatividade das leis e nós 

fizemos um contrato, a assembleia, a câmara de Águeda fez um contrato com uma empresa 

e posteriormente fez um regulamento e o que os senhores querem é que o regulamento 

posterior seja aplicado a um contrato feito antes. Foi a negociação que foi feita, foi a 

negociação que foi aprovada, para haver alteração a isto teria de ir negociar. -------------------- 

----- Eu explico tudo não se preocupem! Eu explico tudo!------------------------------------------------ 

------ Aquilo que não se pode fazer, que viola inclusivamente a constituição é aplicar 

retroativamente regulamentos. O regulamento foi feito antes da escritura mas depois do 

contrato de promessa compra e venda, porquê? Vamos historiar. Peço desculpa, eu corrijo. 

Peço desculpa, foi depois da deliberação da assembleia municipal. Certo. Foi depois da 

aprovação da Assembleia Municipal e aquilo que nós sempre fizemos foi cumprir aquilo que 

foi decidido em Câmara e Assembleia Municipal e foi isso que nós levámos, porque o 

regulamento é posterior a essa decisão. Quer dizer nós agora alteramos o regulamento e eu 

vou ter de renegociar com todas as empresas que ainda não fizemos escritura mas já estão 

naquela condições, vou ter de renegociar os contratos. Se eu tiver feito contratos de 

promessa compra e venda, é tudo pra rasgar porque vou ter de renegociar porque entrou 

um novo regulamento e vai tudo pra trás. Desculpem, é isto que estamos aqui assim a falar. 

Ou se tivermos aqui uma aprovação na assembleia, que é pior do que ter um regulamento 

na minha perspetiva, voltamos atrás, temos de rasgar tudo, aquilo que está, aquilo que eu 

cumpri e que foi cumprido e aquilo que está em causa, nós vendemos ao LIDL em 

determinadas condições, certo? Vendemos em determinadas condições, posteriormente 

fizemos um regulamento, a minha leitura, desde sempre, é que estava de acordo com as 

condições que foram aprovadas porque no momento em que foram aprovadas as 

condições, e a assembleia é soberana e poderia fazer. De qualquer forma e como disse aqui 

o José Vidal, a assembleia neste momento se ratificar um negócio que foi eito 

anteriormente, está tudo resolvido. Sim, sim é mesmo assim. Se a assembleia disser que 
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vendemos ao LIDL nas mesmas condições que há dez anos antes, está tudo resolvido. 

Temos aqui um pormenorzinho, que se vocês agora, se a assembleia decidir que vende 

como vendeu À Triangle’s, como vendeu à Sakthi, agora decide vender ao LIDL nas 

mesmas condições está tudo bem, já havia regulamento, está tudo bem. Está tudo 

sanadinho, tudo perfeito. Não está a perceber? Se esta assembleia decidir que exceciona 

do regulamento as coisas que não estão na venda do LIDL, está tudo resolvido. Portanto 

agora o que é que se passa, e vou aqui buscar as palavras do Sr. Dr. António Martins… 

Antes disso, quero referir aqui ao Paulo Pereira que eu não prometi infraestruturas 

rodoviárias nenhumas porque eu não sou aldrabão. Eu não prometo aquilo que não tenho e 

por isso talvez, é que nós temos as empresas que temos a vir para cá. O LIDL veio para cá 

por uma questão de cêntimos, cêntimos no quilómetro de deslocação porque eles sabem 

onde é que tinham as lojas e fizeram a logística para isso. Porque o terreno que eles 

estavam em negociações, toda a gente sabe era no nó da A17 ali para Aveiro, mas este 

ficava mais barato ao LIDL nas condições existentes com as estradas que tínhamos e por 

isso eles vieram para Águeda, e por isso eles vieram para aqui quando nós não tínhamos 

Parque do Casarão. Nós tínhamos uns eucaliptos e foi isso que nós lhes mostramos e que 

eles mostraram a primeira vez aos alemães. É que é preciso ter memória pra isso e já lá vão 

muitos anos leva muitos anos e nós só muito recentemente, cerca de um ano antes é que 

conseguimos ter condições legais para vender ao LIDL, nós nunca tivemos condições 

anteriormente para fazer a escritura. Se o LIDL nos tivesse pedido logo para fazer a 

escritura quando decidimos aqui, nós não tínhamos condições porque nós não tínhamos o 

loteamento, nós não tínhamos infraestruturas, nós não tínhamos nada e foi preciso criar isso 

tudo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E agora sim falando aqui no Dr. António Martins. Obviamente que eu não gostei do 

LIDL ir embora e obviamente que eu defendo os interesses do município o máximo que 

posso e da forma melhor que posso. Obviamente que eu posso ir para tribunal com o LIDL e 

tenho lá um outro centro de canoagem. Eu estou na Câmara há 11, está pra ai há 13 ou 14 

anos em tribunal e não se vê fim à vista. Nos vamos para tribunal e ficamos ali com um lote 

à espera de um dia ocupar e mais do que isto que eu acho que ainda é mais grave do que 

isto, é a imagem que nós vamos transmitir a todos os empresários que nos vierem procurar 

de futuro. É que nós não temos a certeza… se eu tivesse a certeza que íamos ganhar há 

eus senhores então tínhamos de equacionar isto muito bem. Mas o problema é que a 

hipótese de perder, pelas observações que me têm feito são muito maiores do que aquelas 

que são de ganhar. E eu quero defender os interesses de Águeda. Eu prefiro ter cento e tal 

pessoas lá a mais, prefiro ter postos de trabalho, prefiro ter a confiança dos investidores do 

que ter uma crel em tribunal que se vá resolver daqui a não sei quantos anos, espero estar 
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vivo para assistir, mas será assim a perder no tempo. E ter perdido a confiança dos 

investidores na Câmara de Águeda para tentar resolver e estar do lado dos empresários 

para construir boas soluções. Não ganhamos dinheiro mas ganhamos credibilidade, 

ganhamos vontade das pessoas virem pra cá porque felizmente para nós, nós temos 

bastantes encomendas de lotes para a expansão do parque e és isto meus senhores que 

está em causa. O que é que nós queremos? Queremos ter credibilidade, queremos manter 

a imagem daquilo que somos, podemos ter deixado de ganhar, eventualmente, não há aqui 

ninguém que me garanta que vamos ganhar em tribunal, eu desafio aqui um que me diga 

que vamos ganhar, que nós vamos ganhar. Começando pelos juristas que estão aqui, que 

me digam que vamos pra tribunal, isto está ganho. Eu desafio… ou até que isto tenha sérias 

probabilidades de ganhar, digam-me isso, afirmem-me isso. O problema é que há sérias 

probabilidades de perder e então perdemos duas vezes. Perdemos porque perdemos a 

credibilidade que tinham em nós e isso é afetado e perdemos financeiramente também. 

Porque deixamos de ter postos de trabalho, condenámos aquela zona do LIDL a ficar lá os 

anos que for necessário e travámos esta onda de investimentos que estamos a trazer para 

cá porque, meus senhores, não são estes que estão em causa, são outros que eu espero 

que venham ainda a seguir. É que vêm outros se estes correrem bem. O Fritz Jou é 

bastante conceituado em Taiwan, quero-vos dizer que basta aqueles que vieram cá, vieram 

cerca de 50 que a Decathlon trouxe pra cá, quiseram ir… nós paramos na rotunda ao pé da 

Tortec e eles quiseram ir ao terreno onde estava a placa da Fritzjou para tirar umas 

fotografias e levar para Taiwan para dizer lá aos sócios deles que a Fritzjou também já cá 

estava. E ficaram contactos, porque isto de negócios é quando eles estão escritos porque 

uns dão outros não dão, mas eu estou convencido que vamos ter e vamos ser o importante 

centro das duas rodas, mas é preciso manter a confiança e é isso que está aqui, é irmos 

para tribunal para tentar eventualmente um ganho que não é líquido obter ou mantermos a 

confiança e continuarmos a ter gente a apostar em Águeda e fazer de Águeda um centro 

industrial.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Wilson Gaio  – PUF Barrô e Aguada de Baixo: ------------------------------------------------------ 

------ “Era para fazer isto que vou fazer agora como declaração de voto se fosse o caso, mas 

houve aqui um episódio pelo meio que acabou por dispultar a minha vinda cá antecipada. 

Eu vou votar contra Sr. Presidente. Vou votar contra porque acho que nós não devíamos 

comprar uma coisa que nos devia ser revertida e se calhar até compensada. É o meu 

entendimento, não sou jurista, por todos os factos, bem mas vou votar contra também por 

outra razão porque isto vem de encontro a oque eu e outras pessoas aqui defendem há 

quase onze anos. O Sr. Presidente vai usando os nossos impostos todos para fazer a sua 

parte e isto é política, vai investindo bem ou mal, vai investindo a seu belo prazer onde bem 
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lhe interessa. Nós tínhamos já cá grandes industriais empresários e vamos continuar a ter e 

esses é que continuam a pagar impostos a sério cá. Porque o senhor nunca até hoje e 

corrija-me se eu estou enganado, nunca deu um único beneficio fiscal a um único 

empresário. E agora esta parte vai ali para o Sr. José Vidal, para o senhor estar aqui a 

debater estes assuntos de onde é que se investe o dinheiro, ele tem de vir de impostos que 

todos nós pagamos e estes empresários cá de Águeda, que foram crescendo e que tinham 

as coisas como o senhor diz, ilegais, são regimes de exceção. Regimes de exceção que nós 

aqui aprovamos portanto o senhor não seja parcial e diga, aqui retifica-se muitas asneiras e 

o Sr. presidente estava a dizer agora há bocado que se nós votarmos isto a favor que 

arrumávamos já isto tudo, isto fica já tudo… desculpem-me lá mas eu não creio muito nisto, 

mas eu não sou jurista, temos aqui alguns que podem aquilatar mais esta estrada. Mas vou 

terminar, até porque estou um bocadinho enervado com esta parte do Sr. José Vidal porque 

é o constante ataque aos empresários. O senhos faz a mínima ideia de quanto é que os 

empresários de Águeda direta e indiretamente pagam porque vêm para aqui para o nosso 

concelho? Não faz pois não, o senhor tem conhecimentos e tem amigos em sítios 

suficientes, desafio-o na próxima assembleia a trazer números e se fizer por freguesia até 

lhe agradecia também, números de impostos pagos totais deste concelho e onde é que eles 

são aplicados… os alemães e o… o senhor vem sempre com a política… Os empresários 

pagam os salários e os impostos que os funcionários vão depois investir na economia local 

também. Eu espero não me estar a perder mas estou um bocadinho cansado ao fim de 

quase onze anos de virmos aqui sempre falarmos nas mesmas coisas. Sr. Presidente nós 

temos empresários de topo no nosso concelho que continuam a ser vistos de soslaio e eu 

percebo. Os que não têm alcatrão à porta por exemplo nem saneamento, esses que o 

saneamento e a água e companhia devia estar mas não está feito. Isto é que é a realidade. 

Não estamos aqui a fazer politica baixa, é mesmo isto. Em quase 11 anos perpetuaram-se 

as situações e temos um parque empresarial fantástico, temos. Já lá fui, estou super 

contente com alguns dos investimentos que estão e que vão ser lá feitos, com alguns, 

reitero. Claro que nós precisamos sempre de mais emprego e melhor emprego mas a seu 

tempo nós veremos o que algumas empresas vão trazer ao nosso concelho, isso é a minha 

posição pessoal. Portanto acho que chega de uma vez por todas deixarmos de andar aqui a 

tentar captar novos empresários, empresários de fora. Sr. Presidente sabe que eu estou no 

mundo das bicicletas, deve saber isso muito bem. Eu tive oportunidade de estar com alguns 

destes empresários que estiveram agora aqui. Desengane-se que alguns deles não vão 

comprar um metro de terreno se não for baratíssimo e a ideia deles é fazer como têm feito 

na China e no Vietname, que é depois passados uns anos eles valorizarem e venderem-no 

exponencialmente, acredite no que lhe estou a dizer porque não lhe estou aqui a vender 
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nada. Estou a dizer o que é a mais pura da realidade que ouvi de dois empresários asiáticos 

com quem lido há 18 anos.” -------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Rapidamente duas outras notas breves em relação ao que aqui se disse. Primeiro 

para o José Vidal, os 18 metros estiveram aprovados no plano pormenor do PEC portanto 

não se punha aquela questão que tu dizias. A segunda questão, não foi aqui ratificada 

nenhuma decisão de prorrogação de licença de construção ou do que seja do LIDL. O que 

houve aqui foram perguntas e eu dei o exemplo do que fiz em 10 de fevereiro de 2015 ao 

Sr. Presidente, aludi (está em ata) às cláusulas que, do meu ponto de vista estavam no 

contrato, cláusulas penalisatórias, e que portanto a câmara estaria a incumprir o 

regulamento mas o Sr. Presidente tem essa possibilidade de não responder às questões e 

como nós não podemos voltar cá outra vez, as coisas vão passando em passar. Não houve 

nesta assembleia municipal nenhuma decisão para prorrogar seja o que for sobre o LIDL. --- 

------ Outra situação Sr. Presidente quando eu disse e reafirmo que havia um contrato de 

promessa compra e venda feito em 25 de novembro de 2010 em que só tinha a assinatura 

do Sr. Presidente da Câmara e que não tinha a outra contraparte do LIDL. Eu li aqui o 

parecer do Dr. Pontes Amaro enviado à Câmara que está nos nossos documentos que dizia 

e eu vou reler. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu concordo consigo. Mas o contrato que eu aqui tenho está assinado por todos.” ------

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

------ “Provavelmente o Dr. Pontes Amaro ter-se-á enganado sendo assim, eu li o que disse 

o Dr. Pontes Amaro e como disse nós cingimo-nos à documentação que existe. O Sr. 

Presidente entretanto isso, hoje traz-nos aqui uma luz diferente que é, as clausulas que 

estão no regulamento não foram transpostas para o contrato de compra e venda com o LIDL 

porque o Sr. Presidente da Câmara entende que não têm de estar transpostas, porque estas 

cláusulas segundo diz o Sr. Presidente da Câmara contrariavam a negociação existente que 

tinha havido antes. Eu serei sempre escrevo daquilo que o Sr. negoceia mas vamos 

analisar, o Sr. está a evocar negociações havidas antes da aprovação do regulamento mas 

que não foram transpostas para nenhum contrato, terão sido transpostas para um contrato a 

posteriori da aprovação do regulamento. Não nos esqueçamos disto, o Sr. Presidente tem 

algum contrato entre a Câmara de Águeda e o LIDL antes de setembro de 2009?”--------------

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

------- Aquilo que eu tenho é a deliberação desta assembleia municipal, foi isso que eu fiz, foi 

isso que eu cumpri, eu não tenho contrato, todos os contratos versão essa matéria e é com 

base na deliberação da câmara ratificada aprovada na assembleia municipal que eu faço o 
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contrato, é isto que eu cumpro escrupulosamente, tento cumprir escrupulosamente aquilo 

que foi deliberado na assembleia municipal. Aquilo que veio depois foi um regulamento, isso 

obrigava a ir renegociar com o LIDL para saber se eles aceitavam os termos que foram 

entrepostos pelo regulamento ou não. Certo? Porque eles podiam dizer, “esses termos não 

queremos vamos embora muito obrigado”. E agora se me permite, se formos para tribunal 

eles vão evocar isso que não iriam concordar e o contrato é nulo, portanto voltamos à 

mesma coisa. São as informações jurídicas que tenho.”-------------------------------------------------

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

------ “Fiquei exatamente com essa ideia daquilo que o Sr. tinha dito e portanto o Sr. evoca o 

seguinte “eu negociei uma coisa com o LIDL ainda que não passei a contrato, 

posteriormente fazemos um regulamento e eu entendi que esse regulamento não se 

aplicava ao que nós tínhamos antes negociado”, é a sua visão. Porquê? Diz o Sr. Presidente 

“porque o LIDL poderia provavelmente não estar de acordo com as condições que estavam 

no regulamento” e as condições que estavam no regulamento como eu há bocado expliquei 

no caso de incumprimento do LIDL faria com que o LIDL pagasse uma indeminização que 

vai de um milhão e meio de euros a seis milhões e meio de euros, depende da forma como 

fosse tratada esta situação. Mas diz o Sr. Presidente, eu acho que não devia seguir o 

regulamento. A minha colega Paula Cardoso, já disse aqui e muito bem “ eu (disse ela) na 

posição do Sr. Presidente sabendo que tinha um regulamento, o que eu fazia era vir cá e 

dizer assim, meus senhores este regulamento existe e está em vigor, atenção que nós 

negociamos antes as condições com o LIDL e portanto eu ter vindo aqui com isso, eu acho 

que era de ter sido avisado. Não o fez porque acha que estava a cumprir com a decisão da 

sua negociação e com a decisão aprovada numa assembleia de 2008. Eu não acho isso 

porque passaram-se 4 anos mas vou partir do seu pressuposto e sabe Sr. Presidente, como 

já disse a minha colega Marlene, a decisão que nós aqui tomamos nesta assembleia e 

tomada na Câmara, por um erro não importa, não foi passada ipsis verbis para a escritura. E 

o facto de não ter sido passada ipsis verbis para a escritura como o Sr. bem sabe poderá 

obrigar a que a câmara não seja indemnizada em 10 euros o m2, neste caso 1 milhão de 

euros. Porque eu quero-lhe fazer aqui outra pergunta, quando o Sr. negociou com o LIDL 

vender-lhe o terreno a 15 euros o m2 disse, “se vocês arrancarem até 10 anos depois de 

iniciarem o seu funcionamento tem de pagar 10 euros” foi oque o Sr. negociou. O Sr. 

quando negociou isto estava com a boa-fé de que iam começar com o investimento e não 

estava com a boa-fé de que esses 10 anos iam começar daqui a 20. Então se o Sr. preza 

tanto a sua negociação e tanto a sua palavra e aquilo que nós aqui aprovamos, o que Sr. o 

que tem não é trazer-nos aqui isto, o Sr. tem é que ir falar com o LIDL e dizer-lhes “meus 

amigos o princípio de acordo que nós chegamos foi “se vocês estiverem menos tempo em 
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Águeda têm de pagar 10 euros o m2, se vocês não quiserem esta situação vamos para 

tribunal”, vocês podem ter muito dinheiro, Professor Martins, mas há uma coisa que 

acontece, da mesma maneira que ninguém garante aqui que a câmara tem razão também 

ninguém garante aqui que o LIDL tem razão e no caso do LIDL não ter razão e no caso do 

Sr. Presidente mandar uma cartinha a mandá-los pagar 50 euros o m2, eles poderão vir a 

ser penalizados em muitos milhões de euros, porque se se der como provado que eles têm 

de cumprir o regulamento, eles têm de pagar uma grande indeminização à Câmara de 

Águeda e como empresa privada que é também tem receio e entre ter um milhão e meio do 

lado de lá ou ter 500 mil do lado de lá são coisas diferentes. E o Sr. Presidente foi a correr 

entregar-lhes outra vez o terreno de volta. Portanto Sr. Presidente não nos venha com essas 

suas retóricas onde começou o seu discurso e onde acabou, “desculpem ao povo de 

Águeda por eu querer trazer empresas para Águeda, desculpem ao povo de Águeda por eu 

querer trazer emprego para Águeda, se isto não acontecer os empresários não vêm mais 

para Águeda”. Isto é um aforma de fazer politica já muito antiga, os senhores já utilizou esta 

forma com os senhores presidentes de junta em seu momento, felizmente retificou e mudou. 

A política não se faz com chantagens, anão se faz com ameaças, faz-se com elevação 

discutindo assunto a assunto. Acho que não lhe fica bem fazer isso, acho que não nos fica 

bem porque o que estamos aqui a discutir é o interesse de Águeda e qualquer empresário 

em Águeda gosta que se cumpra e o que os empresários têm noção é isto, é que esse 

contrato que o Sr. fez obrigava o LIDL, já que não o obriga ao regulamento, obriga o LIDL a 

pagar 10 euros o m2 no caso de ir embora antes de dez anos, que é o que está a acontecer 

ao LIDL, porque o LIDL teve oito anos para pensar na sua estratégia, mudaram a 

administração, está tudo muito bem, mas o Sr. publicou em janeiro porque teve uma reunião 

em dezembro com eles a dizer que eles queriam mais 30 mil m2, eles queriam começar as 

obras em 2016, eles não foram sérios consigo e o Sr. o que está a fazer é a ceder tudo isto. 

Para defesa dos empresários de Águeda e defesa do povo de Águeda o Sr. não deve ceder 

ao primeiro momento, foi isso que lhe viemos aqui dizer e por isso Sr. Presidente que neste 

momento eu também não tenho condições para votar esta proposta favoravelmente, acho 

que não estão esgotadas todas as situações, acho que até se pode pedir como pediu a Dra. 

Paula Cardoso um parecer a entidades superiores, há ainda espaço para isto e acho que o 

Sr. está a ir muito bem a criar condições no parque empresarial para acolher estes 

empresários e outros empresários.”---------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Pereira – CDS-PP: --------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Sr. Presidente tenho de começar, naturalmente, por lhe agradecer a aula de registos e 

notariado com que me presenteou e pedir-lhe também desculpa pela questão mal colocada 

que lhe formulei mas também não quero que perca a oportunidade de responder àquela que 
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deveria ter sido a minha questão original. A minha questão original Sr. Presidente era se o 

Dr. Pontes Amaro já era avençado desta autarquia à data da celebração daquela escritura e 

portanto se ele de alguma forma emitiu parecer sobre a qualidade da mesma e se esta 

defendia ou não os interesses do município. Dizer-lhe também Sr. Presidente que imensas 

vezes, e eu até sou novo, já foi aqui tratado o assunto da possível reversão do lote 13 do 

Casarão por o LIDL não construir e tenho muita pena Sr. Presidente que em momento 

algum nem o Sr. Presidente nem nenhum elemento do executivo, tenha de uma forma tão 

enérgica como agora acabou de fazer, ter esclarecido esta assembleia e o povo de Águeda 

que afinal nós estávamos todos enganados e que o regulamento do Casarão não se 

aplicava e portanto que andávamos a falar aqui duma coisa que não fazia qualquer sentido, 

tenho pena que isso não tenha acontecido. Depois Sr. Presidente, uma coisa que me 

entristece bastante, o Sr. Presidente ensaiou aqui um discurso que parecia eleitoralista, não 

sei se o é ou não, de que o Sr. Presidente é a única pessoa preocupada neste concelho em 

atrair investimento e todos os outros, principalmente aqueles que não partilham do seu 

cartão de militante, se assim é, que só estamos preocupados em afastar o investimento. 

Pois Sr. Presidente eu termino com um desafio, que diga se algum elemento desta 

assembleia, eu próprio em particular, se alguma vez a autarquia necessitou de alguma 

démarche sua no sentido de facilitar algum investimento e que o mesmo se tenha recusado. 

Porque aquilo que eu me recordo, Sr. Presidente, é que o Sr. Presidente se tenha esquecido 

exatamente daqueles que ajudaram em que alguns dos investimentos significativos 

realmente se implementassem no concelho.” ---------------------------------------------------------------

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

------ “Penso que isto está tudo dito, o Dr. Pontes Amaro é avençado há vários anos da 

câmara de Águeda, há tempos imemoriais porque não posso dizer há quanto tempo ele 

começou a trabalhar com a câmara. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Pereira, a câmara faz centenas de contratos, centenas e eu não sei dos 

contratos todos e eu quando não sei prefiro estar calado e porque também de um milhão e 

meio, não tenho o contrato totalmente presente. Estas coisas fazem-se no momento, 

discutem-se e depois passamos a outros assuntos. É natural que a memória afrouxe um 

pouco. Depois quando chegamos à altura de que precisamos de tomar nota dos assuntos, 

vãos estudá-los. É assim que eu faço. Eu não consigo ter todos os assuntos da câmara, 

nem domino nem tenho conhecimento de todos os assuntos da câmara. Tento conhecer o 

máximo que posso mas não é tudo. --------------------------------------------------------------------------- 

------ A questão que está aqui é nós irmos para tribunal é só aquilo que eu disse, nós vamos 

e gostaria de perguntar ao engenheiro Hilário que é investidor, que é empresário o quando 

se tiver de investir num qualquer concelho e sabe que a câmara tem um processo em 
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tribunal porque um qualquer empresário por causa de uma litigância, de um contrato que foi 

feito a uma determinada altura e que está e com certeza iria-se arrastar se for caso disso 

para tribunal durante muitos anos, o Sr. sabe disto e sabe de outro que não tem contratos 

nenhuns em tribunal, se as condições forem as mesmas, se as igualdade de circunstâncias 

forem as mesmas, qual é que o Sr. escolhe? É isto que está em causa. É a confiança que 

nós temos nas instituições porque se eu estivesse certo de que nós poderíamos ganhar 

alguma coisa com esta ida para tribunal, meus senhores estávamos lá. Mas o problema 

disto é que nós podemos lá andar uma dúzia de anos e ganhar zero. Gastar nos advogados 

que vamos contratar e depois o mais possível disto, das informações que eu tenho, é uma 

nulidade do contrato. Devolvemos o dinheiro e vamos vender daqui a não sei quantos anos 

o terreno que temos. Eu feliz mente acho que os empresários quando vêm negociar, quando 

se dão ao trabalho de se deslocar várias vezes ao concelho, quando vêm pra aqui gastar 

dinheiro e pôr os seus funcionários a negociar e pagam as contas, o IMI, estão convencidos 

que querem investir. Eu tenho em conta que os empresários quando vêm procurar localizar 

seja onde for estão de boa-fé. Há circunstâncias que estão alteradas, há situações que se 

mudam. Quando o LIDL quis vir para Águeda as condições do país eram muito diferentes 

inclusivamente das que têm sido nos últimos anos e das que são hoje. E aquilo que se 

passa, aquilo que nós temos é que saber o que é que nós queremos para o concelho.--------- 

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

------ “Hoje ouvi aqui muita coisa e estou confuso. Ouvi aqui com muita atenção um sem 

número de coisas e eu ainda sou pior do que o Vidal, porque eu na minha família não tenho 

quase ninguém do tribunal, quer dizer tenho mas não é da parte majorista é a parte mais de 

coser os processos, portanto eu é que não apanho mesmo nada dessa parte dos juristas, 

dessas analises e dos pareceres e por aí fora e portanto eu vou-me cingir um bocado à 

parte política que é por ai que eu devo caminhar. --------------------------------------------------------- 

------ Parece-me a mim, e fazendo uma pequena resenha histórica do que eu me recordo da 

questão do Parque Empresarial e disto tudo é que durante muito tempo o Parque 

Empresarial foi um tema apaixonante de debate que depois deixou de ser e que agora 

voltou a ser. E era apaixonante porque não havia nenhuma empresa, isto parecia quase 

aquela história do Eurico Paraguáçu que fez um cemitério e precisava dum morto para ir 

para lá e não conseguia o morto. Aqui foi com uma empresa, que chegou o PSD a meter lá 

aquela empresa de cartão que no fundo, pedindo aos deuses que viesse por aí uma 

empresa e de facto o LIDL veio e o LIDL foi uma grande esperança que tivemos porque por 

ser uma empresa alemã, por ter o nome que tem e porque iria trazer cento e tal funcionários 

diretos depois havia não sei quantos indiretos tendo em atenção que depois iam haver lá 

uns restaurantes e uns cafés. De facto o LIDL nunca se portou muito bem e pelo aqui ficou 
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analisado, o LIDL nunca se portou muito bem. Também para nossa sorte, aliás situação que 

eu também queria revisitar aqui, porque é importante a gente às vezes fazermos um rewind 

àquilo que nós aqui vamos dizendo, como fez o engenheiro Hilário e muito bem. Eu sempre 

disse aqui que não me importava muito se havia empresas ou não para a zona industrial, a 

mim o que me importava de facto, e portanto fui sempre dando os parabéns ao Sr. 

Presidente, é que havia uma coisa importante, havia parque, empresarial claro. Que era o 

PEC que era importante e as empresas mais tarde ou mais cedo chegariam aí. Contudo, 

durante muito tempo a única boa nova que tínhamos era o LIDL e não saía do LIDL, a coisa 

era alemã e hoje já começou a achinesar um bocadinho, porque já é Fritzjou, já é uma serie 

de empresas que vêm de outras zonas e agora segundo o que o Sr. Presidente disse 

também vêm do Brasil. E aqui a questão, às vezes convém a gente brincar um bocadinho 

porque vocês estavam aqui a dramatizar isto muito, eu estava ali e estava assustado com o 

grau de dramatismo que vocês estavam a pôr nesta assembleia e eu é que sou o dramático 

e estava a ficar preocupado. Então eu fico feliz por uma coisa, primeiro, segundo o que o 

Eng. Hilário diz, não confiando muito naquilo que o Sr. Presidente diz, é que o parque 

empresarial de facto está quase todo ocupado, disse aqui e eu confio nas suas palavras. O 

que eu acho que é importante. Porque aquilo que era necessário que era captar 

investimento, investimento que produz riqueza, riqueza essa que se vai reproduzir 

obviamente em impostos e na melhoria de qualidade de vida dos nossos concidadãos, está 

em funcionamento e bem. E isso foi uma s das coisas que eu sempre aqui pautei e defendi 

e portanto aí o Sr. Presidente está a cumprir com o que se comprometeu com os 

aguedenses e muito bem. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A questão que se põe aqui é uma questão eminentemente política, é uma questão que 

fez aqui outra coisa importante, que é, eu nunca ouvi aqui o Eng. Abrunhosa Simões tantas 

vezes aqui citado e tão bem citado. Como é que isto se inverte, quer dizer daí as chinesices, 

ele estava quase um alemão e o Dr. Paulo Matos quase o pôs chinês, nestas inversões 

políticas e daí é que vinha a chinesice. ----------------------------------------------------------------------- 

------ De facto nós sujeitamo-nos muito ao poder económico e aqui hoje foram ditas coisas 

interessantes, isto devia funcionar um bocadinho mais ao contrário devia ser mais 

equilibrado, com certeza que sim. E aí também estou de acordo, isto devia haver mais 

equilíbrio e portanto se calhar nem tudo foi acautelado por parte do Sr. Presidente lá na 

cláusula 13 e 14 e isto e aquilo, se calhar não foi. Resta-me agora fazer uma análise 

obviamente política, porque a jurídica eu não faço, não faço que eu não sei. Será que em 

termos efetivos e reais, não em termos especulativos do se fosse, pagaria mais dez, poderia 

ir de 2 milhões a 15. O município de facto vai perder? E perder como? Se o dinheiro que a 

câmara tem de devolver ao LIDL é perdido? Não. Porque entretanto aqui há a garantia de 
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que há já uma empresa que vem para ali e aí sim a gente tem de exigir ao Sr. Presidente 

que a Fritzjou não vai ter um ano para construir e depois só constrói daqui a dez. aí eu já 

não vou nessa conversa. Aí você já não conte comigo. E isso é que é importante nós 

analisarmos e portanto temos a garantia de outra coisa que para mim é importante, e esta 

analise eu fiz no outro dia calmamente, que eu as vezes faço analises calmas, que é o 

seguinte, o LIDL é um entreposto comercial ou seja não é uma empresa que produz riqueza, 

como o Wilson falou e muito bem. Não é uma empresa produtora de riqueza, não transforma 

matéria-prima, a única cosia que faz é compra aqui e mete uma etiqueta com o preço mais 

alto e ganha aquela diferença. Portante era uma empresa importante porque criava os 120 

ou 130 postos de trabalho, mas para o nosso município havia um grande peso de carga, em 

termos de volumetria e em termos de mercadorias que eram transportadas, era um 

benefício na minha ótica relativa comparativa a uma empresa que me parece que é líder 

mundial ou uma das lideres mundiais a nível de construção de bicicletas e de bicicletas de 

alto nível e de alta performance e que portanto vem aqui transformar matéria-prima e aí sim 

criar de facto riqueza, engrandecer aquilo que tem sido uma aposta e que me parece bem 

na questão das duas rodas, já fomos lideres nacionais, internacionais não mas lideres quase 

que europeus na questão das duas rodas. E a questão que eu levanto é esta, entre 

devolvermos o dinheiro ao LIDL e vir a Fritzjou fazer aquilo que faz, ficará o município a 

ganhar ou a perder? Esta é a questão que eu penso que politicamente tem de ser analisada. 

E a mim parece-me que uma empresa que transforma matéria-prima, que acrescenta mais-

valias à matéria-prima, que produz de facto riqueza, que pode trabalhar em consórcio, que 

essa é uma das ideias que eu também me apercebi, com a Triangle’s e com uma série de 

outras empresas de duas rodas que temos e que portanto se podem complementar. E 

portanto, estava eu a dizer que a Triangle’s e a Fritzjou que são empresas de tecnologia de 

ponta na área das duas rodas, onde nós sabemos que temos uma série de mão-de-obra e 

uma série de empresas que fazem outro tipo de materiais para complementar isto, que isso 

pode potenciar de facto a industria e os empresários de Águeda, quer na área das duas 

rodas desde o tipo que faz os farolins pequenininhos lá para as rodas, portanto pode ser um 

incremento grande à nossa industria. A questão que eu acho que tem de ser perguntada e 

levantada aqui é se trocarmos pelo mesmo preço, não é Sr. Presidente? Porque depois a 

Fritzjou compra a 15, ou seja vai buscar à Fritzjou para dar ao LIDL, é isso? A questão é que 

se esta situação vai para tribunal, eu até estou estupefacto comigo que eu até devia estar 

contra, a favor do proletariado, e eu não estou, estou agora a favor do capital. Mas o facto é 

que o capital é importante e irmos litigar para tribunal, parece que pode demorar muito 

tempo. Litigar sim, seja no arbitral, seja no judicial, seja no que quer que seja, vamos litigar. 

Quando o Dr. Paulo Matos me diz que a nossa ideia é que parece que isto demora anos e 
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anos até se resolver, parece que é verdade. A questão é sabermos se é preferível 

deixarmos ir o LIDL, não perdendo nós nada, porque o Sr. Presidente tem de dar aqui a 

garantia de que aquilo é vendido a 15 euros, portanto recebemos o terreno e entregamos a 

outro pelo mesmo preço, portanto não há uma perda efetiva. Pode haver é um ganho, e 

esse é um ganho efetivo que é aquilo que nós não gostamos, de ser quase que toureados 

pelo LIDL, acabou. O LIDL vai embora e vem para aí alguém que de facto tem vontade de 

criar a empresa o mais rápido possível e isso também tem de ser uma garantia aqui dada e 

tem de ficar por escrito. Porque então agora sou eu que digo, ó Sr. Presidente eu já não 

acredito que o Fritzjou venha pra cá e que daqui a meio ano queira fazer… não isso tem de 

ficar por escrito para nos dar essa garantia. Agora se o LIDL vos incomodou tanto com esta 

brincadeira toda neste tempo todo, e ó Paulo, eu vi-te aqui e estavas mesmo zangado 

porque o LIDL andou-te a ofender durante estes 8 anos, eu senti isso e eu estou solidário 

com isso. Então vamos acabar com isso, com uma vantagem, o LIDL vai embora, acaba a 

saga LIDL duma vez por todas e temos a Fritzjou a funcionar. Qual é a perda que o 

município tem? Nenhuma. Uma coisa que é diferente e que aqui tem sido feita e que eu até 

compreendo é a expectativa que nós temos, que é uma coisa diferente, que se calhar o 

LIDL devia ser castigado e bem castigado por aquilo que andou a fazer. Mas isso é uma 

mera questão de expectativas que a gente tem e que eu acho que é legítimo. Agora em 

termos efetivos isso é o que se perguntou, de facto temos a garantia de que o LIDL tem que 

pagar os tais dez euros a mais fora os 15 que tem de devolver, ou eventualmente segundo o 

regulamento e isto e aquilo e aqueloutro. Será que nós todos não andamos a condicionar 

isto pressionando que não há lá nenhuma empresa e para que é aquilo tão grande e lá tem 

as luzes todas acesas e lá o Sr. anda a pagar… se calhar isto não contribuiu tudo? Se 

calhar nós não teremos mais que dar aqui as mãos, todos, e lutar mais todos de facto pelo 

nosso concelho e politicar menos um bocadinho. E aqui estamos a falar de uma coisa séria 

que é de facto o investimento da criação de riqueza, da criação de emprego e isso é que é 

de facto algo em que todos devemos dar as mãos, até o Eng. Simões tem de dar as mãos, 

obviamente. Agora, o que é que agente perde de facto, isso é o que eu queria saber, ou 

estamos aqui a perder a expectativa de eventualmente o regulamento ter efeitos retroativos 

e tal. O que é que neste momento é de facto o interesse público para Águeda? É no espaço 

onde o LIDL pode demorar mais quatro ou cinco anos tangueando-nos mais 4 ou 5 anos, 

dizendo “não não Sr. Presidente, nós agora em 2017 não é mais 30 mil metros que 

queremos, queremos mais 50 mil” sim porque o LIDL pode dizera gora numa reunião 

qualquer que faz com o Sr. Presidente “olhe a gente ainda quer mais 50 mil e garantimos 

que em 2018 começamos” e porque isto já vem desde 2008. É mais importante acabarmos 

com esta saga, com esta brincadeira que começa a ser uma brincadeira de mau gosto e que 
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deu origem de facto a esta assembleia, está a ser discutido este assunto há uma série de 

tempo e que nos incomodou a todos e que eu senti que todos estamos incomodados com 

isto. É mais do interesse público acabarmos com isto, é mais importante acabarmos com 

isto, porque também não temos a certeza de que o LIDL não indo embora que o faça nos 

próximos meses, não temos essa certeza. E termos a certeza desta empresa que quer vir, 

com a mesma ordem de empregos e em termos de faturação são uns milhões valentes, são 

muitos milhares de bicicletas, foi o que foi aqui apresentado, foi o que eu ouvi. Portanto 

mantermos a mesma quantidade de emprego que é aquilo que nos traz aqui seja de que cor 

politica seja e portanto é pormos a empresa a trabalhar o mais rápido possível e arranjarmos 

empregos para os nossos concidadãos o mais rápido possível ou irmos para tribunal numa 

ação que me parece que de facto tem cabimento mas tornar-se-á mais folclórica do que 

efetiva, ou seja, iremos fazer muito mais barulho e ter pouca repercussão e aquilo que eu 

penso que neste momento é importante para Águeda e para os aguedenses é que a 

empresa que venha traga trabalho e funcione e que haja de facto emprego para os 

aguedenses e que de facto se produza riqueza e haja muitos impostos para o Sr. Presidente 

ou o que vier a seguir gastar naquilo que achar mais necessário para todos nós. E tenho a 

dizer que mesmo não achando piada a uma série de coisas, lamentavelmente para o PSD e 

para o CDS lá tenho de votar a favor disto.” -----------------------------------------------------------------

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

------ “Respondendo ao desafio do Sr. Presidente da Câmara da maneira como ele entro na 

câmara, quando o Sr. chegou à câmara a primeira coisa que fez foi instaurar processos 

disciplinares aos funcionários da câmara, não foi por isso que deixaram de vir para cá bons 

funcionários Sr. Presidente, portanto a resposta em relação aos empresários virem para 

Águeda está dada desta maneira. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Em relação à questão do LIDL não criar valor, cria valor Paulo, mas pronto. Mas o Sr. 

Presidente lentamente vai deixando cair uma notas e deu ali uma nota fundamental nesta 

discussão, foi “se formos para tribunal o que é que vai acontecer? Pela informação que eu 

tenho é que o contrato pode ser declarado nulo”, disse o Sr. Presidente. Porque é que o 

contrato pode ser declarado nulo, porque foi mal feito e foram extrapoladas as funções de 

quem o executou. Portanto, meus amigos, claramente, hoje, para mim tenho isto que o 

município sai prejudicado pela execução deste contrato, houve falhas, se depois sai por 6 ou 

por 5 ou por 1, houve falhas e não é verdade que o resultado seja nulo, o município sai 

prejudicado, há muitas dúvidas sobre isto. Eu não concordo, Sr. Presidente que o Sr. 

Presidente ao primeiro momento fosse logo a correr entregar o dinheiro da compra ao LIDL, 

todos estes processos têm de ser negociados. Há todo um processo, eu vi as cartas do 

LIDL, vi as comunicações do LIDL, isto foi tudo muito rápido. Eu não sei quanto é que o Sr. 
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Presidente demora a ter condições para ter mais espaço para instalar outras empresas mas 

quer dizer, pensem bem no que vão votar, porque vão votar numa proposta duma aquisição 

do terreno e alienação do mesmo. Quer dizer, vai votar uma proposta para vender o terreno 

por 15 euros, segundo o Sr. Presidente sem nenhuma condição de regulamento. Não? É o 

que lá está? Pode-me retificar?” --------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Peço desculpa mas a vender agora, é nos termos do regulamento.” -------------------------

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

------ “É capaz de ler a proposta?” ------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Para vender noutras condições que não as do regulamento, eu tenho de vir a esta 

assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste momento temos um regulamento em vigor, coisa que não tínhamos quando 

tivemos a fazer isto, portanto aquilo que vamos fazer é vender de acordo com o 

regulamento, se houver alguma alteração teremos de a trazer a esta assembleia, 

obviamente, isso para mim é claro como a água. Há um regulamento em vigor e todas as 

operações são feitas de acordo com o regulamento, não há… aí o Sr. teria toda a razão aí a 

decisão seria nula, anulável, tudo o que quisessem anular juridicamente.” -------------------------

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

------ “Sr. Presidente eu já disse que voto contra e voto contra. Mas volto a referir o que já 

disse no início desta parte da intervenção. O que hoje vamos aqui votar é proposta de 

aquisição e alienação do lote 13 do parque empresarial do Parque Empresarial do Casarão. 

Como eu já disse sobre a Sakthi, como eu já disse… quer dizer hoje estamos à beira de 

fazer, se calhar, a mesma asneira que estamos a comê-la, que é o que estamos hoje aqui a 

votar. Comprar o terreno do Casarão ao LIDL por 15 euros o m2 e dar autorização para o 

vender a 15 euros o m2. Não está aqui a dizer que o estamos aqui a excecionar é o preço 

do lote do regulamento para esta empresa. Estamos aqui a dizer, esta empresa compra a 15 

euros o m2. Estamos a dar a oportunidade do Sr. Presidente vendê-lo a 15 euros mais 

nada. Posso ver a proposta?” ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Preciso duma autorização para vender. Se eu vender parte do lote e que seja a venda 

superior a mil vezes o valor do salário mínimo nacional, eu preciso de trazer à assembleia. 

Aquilo que eu estou aqui a pedir é que me seja dada autorização para vender nos termos do 

regulamento ultrapassando esse valor. É tão simples quanto isso, nos termos do 

regulamento. Outros negócios de outra forma têm de vir aqui.” ------------------------------------- 

------ Hilário Manuel Ferreira do Santos  – PSD: --------------------------------------------------------- 
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------ “Já li e o Sr. Presidente tem razão, também me engano, não tinha lido a proposta e 

estava só a ler a introdução, tem razão sim senhora, é 15 euros nos termos do regulamento. 

Portanto a segunda parte da questão que eu pus aqui, não se põe mas mantenho a minha 

decisão. Percebo tudo o que isso nos traz, acho que ainda há um espaço importante para se 

trabalhar à volta disto, acho que há pareceres que devem ser pedidos como pediu a Dra. 

Paula Cardoso. Não temos de esgotar imediatamente esta decisão, teremos tempo de a 

tomar mais escudados e de uma forma mais avisada, sendo certo que para mim, o Sr. 

Presidente já deixou entender, a asneira está feita e ponto.” -------------------------------------------

------ Alberto Marques  – PSD:----------------------------------------------------------------------------------

------ “Concordo com o Paulo Seara quando diz que devemos desdramatizar isto, não vamos 

estar aqui a fazer dramas mas podíamos estar aqui toda a noite à espera que o Sr. 

Presidente admitisse que realmente houve uma omissão que lesou o município gravemente, 

não vai admiti-lo, há uma série de condicionantes que eu entendo que são relevantes, ele 

entende que não são, tudo bem. E nós também queremos resolver isto, também tenho todo 

o interesse que o parque do Casarão funcione, que vão para lá as empresas Fritzjou, nós 

temos amigos comuns que conhecem bem essa empresa e sabemos o potencial dessa 

empresa e é importante que ela para lá vá. Se não fosse por esse passo, pelo menos até à 

coisa de um mês atrás estava outro espaço destinado a eles, era esse que eu tinha visto. A 

questão do Paulo Seara dizer que não ganhamos nem perdemos nada, não, ganhamos. 

Porque eles iam para outro sítio compra-lo e nós íamos ficar com aquele, não é uma soma 

de resultados zero, longe disso. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Também só um desabafo na parte da retórica e na parte da política, quando o Sr. 

Presidente diz aqui que tem algum receio da imagem que posa transparecer pra fora para 

potenciais futuros investidores sobre a câmara de Águeda que está em litígio com um 

investidor, pense também no inverso. Porque nenhum investidor no caso do LIDL está 

interessado em que passe uma imagem em que defraudou da forma como defraudou, 

porque se isto for explicado publicamente nos jornais, o LIDL é uma grande empresa de 

consumo que vai até ao consumidor final ao mais pequenino, o que eles fizeram aqui, a 

forma como eles empataram isto e a forma como eles foram empaleando e a forma como 

eles querem sair disto, também não lhes fica muito bem. E da mesma forma que não é bom 

ter uma câmara com fama de litigante com um investidor também não é bom ter uma 

câmara que tem fama de ser levada de qualquer maneira.” -------------------------------------------- 

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

------ “Quando aqui de fendemos ou ostracizamos o capital, nós sabemos sempre 

convivemos com ele para conviver com ele durante o mês todo que vem a seguir. A defesa 

do capital é uma coisa que é transversal, a defesa do capital não é de direita porque o 
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capital não tem cor politica. O capital faz sobreviver à esquerda e à direita e se nós não 

defendermos o capital um dia corremos o risco de morrer pobrezinhos e consequentemente 

quando o defendemos devemos defendê-lo também com alguma dignidade. E defender o 

capital com dignidade é em primeiro lugar defender a nossa dignidade perante ele e aqui o 

que está em causa em primeiro lugar é a dignidade com que o município tratou a empresa 

LIDL que esteve com ela sempre de boa-fé, que esteve com ela sempre disponível, que 

trouxe a esta assembleia pedidos e informações constantes e consequentes de dilações de 

prazo porque o LIDL estava a tratar da vida dele, estava a remodelar lojas e estava a 

fortalecer-se para o mercado e não merece nem merecia o posicionamento da multinacional 

LIDL, que deveria ter a dignidade que querer preservar inclusivamente a sua própria 

imagem tratando a câmara de Águeda e os acordos que fez com a câmara de Águeda, 

independentemente de vir construir ou não, não se trata um parceiro privilegiado nesta 

situação de forma lacónica e pouco consentânea, para não lhe chamar outra coisa, com que 

o município foi tratado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu já aqui disse e penso que não restam dúvidas de que nesta vida temos de ser 

práticos e tentar perspetivar o que de facto é melhor para nós ou não, se é litigar, se é 

perder tempo, se é criar quezílias, se é criar oportunidades para no momento seguinte 

podermos dispor daquilo que temos para criar riqueza no momento imediato. De qualquer 

das formas Sr. Presidente, há uma coisa que nunca devemos perder, é que para além do 

interessa material há uma coisa que é a nossa dignidade e a dignidade de ninguém tem 

preço e portanto aquilo que eu lhe disse há pouco quando lhe disse que votaria contra esta 

sua proposta é que eu entendo Sr. Presidente que o Sr. deve pedir um segundo parecer 

para que fiquemos definitivamente a saber se as dúvidas persistem ou se de facto há 

alguma capacidade material de nós fazermos persentir a indignação em que estamos e a 

forma como nos sentimos mal tratados.----------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente à oportunidade que o terreno dá à instalação de outras empresas, eu 

deveria lembrar que o terreno liberta de imediato face à área inicial, se a memória não me 

atraiçoa, liberta 15% de espaço, porque presumindo que o parque teria 70 hectares o LIDL 

teria 15% desse montante de espaço e portanto ao geral, essa libertação vai gerar a 

oportunidade a outras empresas. Eu há bocado vi aqui subir a esta tribuna o meu 

conterrâneo Wilson Gaio que está no negócio e que tem também necessidade e ambição de 

se expandir e que já uma vez confessou na minha presença que tinha pedido à câmara a 

possibilidade de se poder instalar e poder ter oportunidades. É se calhar Sr. Presidente de 

ponderar sobre uma empresa local que tem tanto quanto eu sei já alguma dimensão e 

algum percurso no mercado internacional, é se calhar uma das oportunidades que a câmara 

tem de proporcionar a possibilidade de eles se virem a expandir. Mas eu agora aqui vou 
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questionar também uma coisa, se nós temos uma empresa que vem para Portugal, que tem 

interesse estratégico, cujo projeto que aqui foi apresentado é discutível, o futuro se 

encarregará de dizer se está correto, se não está, porque numa fase inicial para mim 

construir 35 mil bicicletas, não precisa de 100 funcionários e particularmente utilizando 

tecnologias de ponta que substituem ao capital humano. Poderemos eventualmente vir ater 

essa capacidade laboral, mas é óbvio, eu falo com desconhecimento de causa e portanto é 

subjetivo tudo aquilo que eu estou aqui a dizer mas 35mil bicicletas, repito, não precisa de 

100 trabalhadores, portanto nós não vamos substituir nada no imediato, é entre LIDL e 

Fritzjou ou seja que empresas for. Não vale apena estarmos aqui a tecermos considerações, 

as coisas são o que são e as empresas depois desenvolvem-se ou não, nada nos garante 

também que uma empresa que está instalada no Parque Empresarial, por questões de 

logística, por questões de estratégia, por questões de mercado pura e simplesmente não 

decida fechar as instalações e mudar-se para outro lado. Nós sabemos hoje que no ramo 

automóvel isso acontece, há projetos que são montados, durante 2 /4 anos funcionam e 

depois acabou-se o projeto e a empresa vai à vida e portanto nós estamos sujeitos a isso a 

mobilidade dá-nos o sobressalto relativamente Àquilo que pode ser o futuro.---------------------- 

------ De qualquer dos modos eu também queria aqui chamar à atenção para uma coisa que 

me parece importante, nesta casa às vezes, nós todos, eu também, votamos algumas 

coisas que aqui vêm mais com uma alma politica do que propriamente com conhecimento 

de causa e nós meus senhores temos alguma responsabilidade pessoal naquilo que 

votamos nesta assembleia, porque nós podemos ser chamados a recersir a autarquia por 

más decisões que possamos tomar. Quando votamos aqui decisões que podem lesar a 

autarquia, nós temos de saber aquilo que estamos a fazer e portanto quando às vezes 

votamos um bocado de ânimo leve, só porque a cor nos aconselha a cometer algum aperto 

político ou porque queremos dar algum aconchego político por outro lado, temos de sentir a 

responsabilidade de que somos solidários nas decisões que tomamos sobre determinadas 

matérias desde que elas lesem a autarquia e nós não podemos muitas das vezes alegar 

desconhecimento. Isto é como o caso da lei, acho que temos de ter algum cuidado em 

algumas das vezes relativamente aquilo que votamos. Neste caso específico, repito Sr. 

Presidente e vai-me evitar fazer a declaração de voto, eu acho que antes de nós em 

definitivo tomarmos uma decisão sobre isso o senhor deveria pedir um segundo parecer, 

acho que a autarquia está lesada no mínimo em termos morais e acho que é indigno a uma 

empresa como o LIDL ter feito aquilo que fez em Águeda sem ter tido um comportamento 

com a autarquia no mínimo transversal e ao mesmo nível daquilo eu a autarquia e esta 

assembleia municipal se predispuseram a dar-lhe.” ------------------------------------------------------- 
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------ Gil Nadais Resende da Fonseca  – Presidente da Câmara: ------------------------------------

------ “Sr. Alberto Marques, disse que eu não reconheço o erro. Eu continuo convicto que 

cumpri integralmente o mandato desta assembleia municipal, foi nesses termos que celebrei 

o contrato com o LIDL. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Aquilo que eu disse aqui relativamente ao Fritzjou e ao terreno antigo é que nem daqui 

por um ano temos lá infraestruturas e fui claro a respeito disso, porque temos de fazer 

planos pormenor, temos de fazer projetos para as obras, concursá-las e depois fazê-las. 

Nem daqui por um ano tem, e aquilo que eles vão ter são más condições de trabalho 

durante um ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sr. António Martins, obviamente que eu tenho um parecer interno, não é escrito mas 

que vem dos serviços da câmara que vem exatamente no sentido deste. Não tenho 

pareceres divergentes, porque se tivesse não estava tão à vontade como estou aqui assim 

neste momento. Sobre o Wilson Gaio, é verdade que ele falou nisso e que nós dissemos 

que não havia terrenos mas nós temos outros interessados para o resto do terreno também. 

Interessados em comprar o resto do terreno, para o Fritzjou e outros, se o Wilson Gaio 

quiser fazer uma proposta para o terreno, com certeza, equacionaremos e decidiremos em 

conformidade nos termos do regulamento. Não tem qualquer problema, para mim qualquer 

um é bom desde que invista e queira construir riqueza para o país, para a cidade, para o 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Fritz Jou vai começar por fazer 35 mil bicicletas mas é no inicio, ela pensa expandir, 

os projetos que está a fazer de fábrica é duas fases, espero que assim seja porque é 

expectável que seja muito mais. A Sakthi começou com uma expectativa de X empregados, 

quantos é que vai ter agora na primeira fase? 180 ou 150, à volta disso. Mas na segunda 

que irá construir em junho do próximo ano, disseram-me, a segunda unidade já terá mais. 

Foi isto que me disseram, eu confio na boa-fé dos empresários e por isso é assim que eu 

trabalho nestas coisas. Estou a fazer aquilo que acho que é o melhor pelo concelho de 

Águeda, é aquilo que nos pode defender para termos mais postos de trabalho e mais 

empresa, sermos mais atrativos. Se gostei da posição do LIDL, não gostei, já o disse duas 

vezes e reitero. Mas por vezes um acordo nos termos em que possa ser feito, em que nós 

possamos dar salto e continuar-nos a afirmar duma forma positiva é bem melhor do que 

uma demanda durante mais do que uma década se tivermos por base aquilo que está a 

acontecer no centro de canoagem, porque essa paragem e essa luta, estou convencido que 

põe em causa a vinda de outros empresários para o concelho.” -------------------------------------- 

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

------ “Não era para vir aqui porque isto é uma brincadeira, mas eu tinha de responder. E 

queria fazer aqui um convite formal ao Dr. Paulo Matos, ao Paulo Seara, ao Sr. Presidente 
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da Assembleia Municipal e a alguém do CDS, que no inicio de setembro vamos todos a 

Lisboa, passamos para o outro lado do Tejo, vamos à festa do Avante, vemos uma festa de 

alegria, de convivo, de cultura, passeamos à volta do Tejo e discutimos uma série de 

questões e vão ficar coma certeza absoluta de que tem macaquinhos na cabeça são eles e 

não sou eu.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade  a Proposta da Câmara Municipal de Suspensão Parcial do Plano 

de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão e estabelecimento de Medidas 

Preventivas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Munic ipal de reconhecimento de 

interesse público para instalação da linha a 60kV e  Posto de Corte do PEC-Águeda 

(ligação à Linha Aérea de Alta Tensão de Barrô ao A lto de Monção);  --------------------------

----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade  a Proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse 

público para instalação da linha a 60kV e Posto de Corte do PEC-Águeda (ligação à Linha 

Aérea de Alta Tensão de Barrô ao Alto de Monção). -----------------------------------------------------

------ 3 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Munic ipal de Aquisição e 

alienação do Lote 13 do Parque Empresarial do Casar ão; -----------------------------------------

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

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

------ “Como, já disse, vou votar contra portanto não vejo nenhum inconveniente mas quero 

alertar a assembleia para isto, faltam cá elementos da assembleia, o que aqui vai acontecer 

é, vamos alterar uma proposta sem a presença dos elementos todos da assembleia e esta 

proposta envolve obviamente valores, eu não sei se amanhã alguém pode questionar a 

forma como foi convocada e como foi introduzido este ponto. Volto a dizer a mesma coisa, 

estão envolvidos muitos valores, votarei contra mas deixo o alerta sobre isto sob pena de 

daqui a um ano ou dois vem aí um louco levantar este problema.” ----------------------------------- 

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

------ “Peço aos senhores juristas que me ajudem, mas se os membros presentes na 

assembleia deliberarem nesse sentido, não vejo que tenham de estar todos presentes, é 

apenas para ultrapassarmos uma questão formal porque efetivamente a proposta como veio 

do executivo para a assembleia vinha redigida desta forma e portanto como se referia à 

proposta da câmara, enfim a proposta é esta e é conhecida.” -----------------------------------------

------ Wilson Gaio  – PUF de Barrô e Aguada de Baixo:-------------------------------------------------- 
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------ “Já que estamos em momento de dúvidas, assaltou-me aqui uma e já agora para ficar 

registado, Sr. Presidente esta proposta inclui a compra pelos 15 euros e a cedência à 

Fritzjou destes tais 40 mil metros pelos tais 15 euros, ou a qualquer investimento? Não 

precisa de gastar os 5 milhões e criar não sei quantos postos de trabalho, é isso que eu 

gostava de ficara aqui a saber.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Posso explicar, a aquisição do lote ao LIDL é o ponto um, ponto 2 é os prazos de 

pagamento, o que é que está aqui neste ponto, paga-se ao LIDL conforme se for recebendo 

do que se vai vendendo com o prazo máximo de setembro de 2017, terceira, autorizar a 

venda e é a venda do lote a qualquer um nos termos do regulamento, porquê, porque se eu 

vender 40 mil metros a um já ultrapasso o valor do qual estou mandatado, não tenho 

competência legal para o fazer. São os 15 euros que é para aplicar. Respeitamos 

integralmente o regulamento. Para haver alterações ao regulamento tem de vir aqui assim. 

Eu não posso é fazer um negócio que ultrapasse mil vezes o salário mínimo nacional e é 

previsível que a venda destes terrenos ultrapasse e é para não estar a vir à assembleia 

pedir autorização para vender esse lote nos termos do regulamento só porque tem um valor 

superior aos mil vezes o salários mínimos nacionais.” --------------------------------------------------- 

------ Wilson Gaio  – PUF de Barrô e Aguada de Baixo:-------------------------------------------------- 

------ “Estava aqui a tentar perceber até que ponto é que é preciso investir ou desinvestir, 

criar ou não esses postos de trabalho para se ter direito a esse lote, porque o preço do lote 

é 25.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não. Foi aprovado nesta assembleia municipal uma redução do preço a vigorar 

durante este ano, que são 15 euros.” -------------------------------------------------------------------------

------ Wilson Gaio  – PUF de Barrô e Aguada de Baixo:-------------------------------------------------- 

------ “Não foi essa informação que eu recebi Sr. Presidente mas depois falamos mais em 

concreto.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Com a ajuda da sugestão do Dr. Paulo Matos, ele sugere que a redação deste ponto 

possa ser e talvez se ultrapasse esta questão, Discussão e votação nos termos e condições 

da proposta da câmara municipal, não é votação ponto a ponto, é o ponto 3. Nos termos e 

condições da proposta, a proposta é global. Alguém se opõe a que o ponto 3 seja redigido 

desta forma? Fica então decidido e vamos votar o ponto com a seguinte redação: --------------

------ 3 – Discussão e votação da proposta da Câmara Munic ipal de Aquisição e 

alienação do Lote 13 do Parque Empresarial do Casar ão, nos termos e condições da 

proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião de  executivo ; ----------------------------
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------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por maioria  com 10 votos contra, 3 abstenções e 18 a favor a Proposta da Câmara 

Municipal de Aquisição e alienação do Lote 13 do Parque Empresarial do Casarão, nos 

termos e condições da proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião de executivo. ---

------ 4 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Munic ipal para atribuição de 

apoio à Junta de Freguesia de Aguada de Cima pela o rganização do evento “XVIII 

Aniversário de Elevação de Aguada de Cima a Vila”; ------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

aprovou por unanimidade  a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio à Junta 

de Freguesia de Aguada de Cima pela organização do evento “XVIII Aniversário de 

Elevação de Aguada de Cima a Vila”. ------------------------------------------------------------------------- 

------ 5 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Munic ipal para atribuição de 

Apoios à União de Freguesias do Préstimo e Macieira  de Alcoba pela organização do 

evento “Fim-de-semana Radical”;  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ “Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal pelo apoio no valor de 

3600 euros para este evento e gostaria de pedir que tivessem em atenção para o próximo 

ano, no orçamento da Câmara Municipal porque esses 3600 euros já foi uma proposta 

minha numa assembleia municipal que houve em Recardães, porque o bolo era de 40 mil 

euros quando existiam 20 freguesias e nós tínhamos direito numa comparticipação até 30% 

num limite de 2 mil euros. E nesta assembleia municipal de Recardães eu fiz a proposta que 

mantivéssemos o bolo e que ele fosse dividido os 40 mil euros pelas onze freguesias, o que 

deu um total máximo de 3600 euros. Verifico que nem todas as freguesias utilizam o limite 

máximo, os 3600 euros ou seja, verifico que o bolo de 40 mil euros que está destinado a 

eventos nas juntas de freguesias que ele não é utilizado, portanto eu gostaria de propor ao 

Sr. Presidente da Câmara de Águeda e ao restante executivo que para o orçamento de 

2017, aumentasse o bolo de forma a que tenhamos uma comparticipação para os nossos 

eventos um bocadinho maior, porque para eu ter acesso a 3600 euros eu tenho de gastar 12 

mil, portanto tudo aquilo que passe de 12 mil euros eu já não tenho apoio e visto que nem 

todas as freguesias utilizam este bolo, eu pedia que tivessem isso em consideração e que 

para o ano aumentasse o bolo para um valor mínimo de 75 mil euros. E já agora gostaria de 

convidar o executivo para estar presente no fim-de-semana radical, para a entrega de 
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prémios, e os restantes colegas da assembleia, que aparecessem todos no parque fluvial do 

Alfusqueiro no dia 6 e 7 de agosto.” --------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade  a Proposta da Câmara Municipal para atribuição de Apoios à 

União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba pela organização do evento “Fim-de-

semana Radical”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 6 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Munic ipal para atribuição de 

Apoio à União de Freguesias de Belazaima do Chão, C astanheira e Agadão no evento 

“Trilogia Serrana 2016”;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

aprovou por unanimidade  a atribuição de Apoio à União de Freguesias de Belazaima do 

Chão, Castanheira e Agadão no evento “Trilogia Serrana 2016”. -------------------------------------

------ 7 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Munic ipal de resolução de 

protocolos e contratos interadministrativos no âmbi to de diversas valências na área 

da Educação, nomeadamente, das Atividades de Animaç ão e Apoio à Família, 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e Ref eições Escolares para Alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico (CEB); --------------------------------------------------------------------------- 

------ 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 resolução de protocolos e 

contratos interadministrativos no âmbito de diversas valências na área da Educação, 

nomeadamente, das Atividades de Animação e Apoio à Família, Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) e Refeições Escolares para Alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico (CEB); --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municip al para Autorização prévia 

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

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

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

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

------ “Antes de procedermos à votação gostaria só de prestar um esclarecimento 

relativamente aos subpontos que estão na ordem de trabalhos. Já muito em cima da data de 

envio da documentação e da ordem do dia e dos CD’s, recebemos uma comunicação do 

executivo a solicitar a retirada dos pontos desde o 8.1 ao 8.4 referindo que os mesmos se 

encontram inseridos na quarta revisão orçamental. Ora para não gerar mais confusão com o 
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que ia na convocatória e na ordem de trabalhos final esses pontos foram nessa 

documentação e na ordem de trabalhos que seguiu com o CD. E também que esta 

documentação iria ser (e foi isso que nos foi informado) disponibilizada na terça-feira dia 19 

e foi por isso que decidi manter os pontos. Já agora sobre este assunto na obstante do 

artigo 18 do ponto 3 do nosso regimento, determinar que a ordem do dia é entregue a todos 

os membros com a antecedência de pelo menos 2 dias uteis, é isso que diz o nosso 

regimento, eu entendo que se trata dum prazo demasiadamente curto para que os membros 

se possam pronunciar e até preparar convenientemente todos os assuntos, e por isso eu 

queria… nós tentamos sempre não esticar o prazo até os dois dias uteis, sempre que 

possível dá-se mais e por isso eu pedia ao Sr. Presidente da Câmara que procura-se 

organizar-se e organizar os serviços de modo a que a documentação nos possa ser 

disponibilizada com mais antecedência, bem como se tentasse que os assuntos a incluir na 

ordem do dia, não sofressem alterações de ultima hora, bem sei que as vezes há razões e 

motivações e levam a fazer alterações de ultima hora mas sempre que possível pensar as 

coisas com alguma antecedência para que a assembleia funcione melhor e os membros 

tenham mais tempo para trabalhar os assuntos estudados. Posto isto retiram-se os pontos 

do 8.1 ao 8.4 fazendo fé que estes se encontram inseridos no ponto 9. ----------------------------- 

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

------ “Gostaria que me esclarecesse neste 8.5, o que são de centros de juventude.” -----------

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

------ Esta proposta que aqui trazemos é uma proposta com a Psientífica que é uma 

associação do nosso concelho para criação de um centro de juventude de Águeda e a 

implementação de uma loja Europa Jovem que é no fundo um franchising de uma loja que 

existe em diversos pontos da Europa. Relativamente ao Centro de Juventude de Águeda, 

aquilo que se pretende e isto para ir ao encontro de algumas questões que têm sido 

colocadas até no âmbito da elaboração do plano estratégico educativo municipal e que se 

prendem com a educação não formal e portanto aquilo que se pretende é juntamente com o 

Agueda Living Lab e com projetos que estamos a desenvolver em diferentes escolas, no 

fundo criar ali um espaço de educação não formal que complemente as aprendizagens 

durante o seu percurso escolar e também como uma forma de trabalhar com alguns jovens 

que são sinalizados pelas escolas como jovens que normalmente têm menos apetência para 

a escola e para aquilo que ela lhe oferece e no fundo aqui também conseguir envolvê-los 

noutros projetos que os motive e conseguir todo um trabalho que depois também na própria 

escola se reflita. Relativamente à loja Europa Jovem, o que se pretende é um espaço de 

informação relativamente a projetos europeus e também um ponto de execução de 

candidatura a vários projetos europeus que estão disponíveis e que poderão ser 
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candidatados. Esta associação tem um know-how que a autarquia não tem nesta área e 

apresentou esta proposta que foi por nós analisada e que foi ao encontro de questões que a 

nível de educação nos têm sido colocadas por outro lado toda esta área mais específica da 

juventude e portanto juntando este know-how e este conhecimento que esta instituição tem 

e o trabalho que tem feito na área da educação não formal na área da juventude, propomos 

aqui esta parceria.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Se me permitem umas breves palavras, queremos fazer o que outros fazem, se 

possível um bocadinho melhor. É isso que pretendemos com este projeto, é uma resposta 

direta para os jovens, nos temos aqui um primeiro contrato que é por um ano em que iremos 

ao fim de um ano avaliar e depois logo se vê se o mérito vale ou não.” -----------------------------

------ 8.5 – Criação do Centro de Juventude de Águeda – ce lebração de protocolo com 

a Psientífica – Associação para a Promoção e Desenv olvimento Social;  --------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por maioria  com 8 abstenções 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 Criação do Centro de Juventude de Águeda – celebração de 

protocolo com a Psientífica – Associação para a Promoção e Desenvolvimento Social. --------

------ 8.6 – Extensão do contrato de aquisição de serviços  de limpeza em instalações 

municipais, celebrado com a empresa “Ferlimpa 2 – L impezas Gerais e Manutenção, 

LDA” n.º 25/2016;  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por maioria  com 1 abstenção 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 Extensão do contrato de aquisição de serviços de limpeza em 

instalações municipais, celebrado com a empresa “Ferlimpa 2 – Limpezas Gerais e 

Manutenção, LDA” n.º 25/2016. --------------------------------------------------------------------------------

------ 8.7 – Concurso público para adjudicação dos circuit os especiais de transportes 

escolares para alunos portadores de deficiência ou com necessidades educativas 

especiais em viaturas de aluguer; ---------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade  a proposta da Câmara Municipal para 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 Concurso público para adjudicação dos circuitos especiais de transportes 

escolares para alunos portadores de deficiência ou com necessidades educativas especiais 

em viaturas de aluguer. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ 8.8 – Atribuição de apoios financeiros às Associaçõ es Culturais, Recreativas e 

Juvenis no âmbito do Código Regulamentar do Municip io de Águeda – Associativismo 

Cultural, Recreativo e Juvenil (F1);  -------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade  a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

Assunção para Atribuição de apoios financeiros às Associações Culturais, Recreativas e 

Juvenis no âmbito do Código Regulamentar do Municipio de Águeda – Associativismo 

Cultural, Recreativo e Juvenil (F1). ----------------------------------------------------------------------------

------ 8.5 – Para apoio ao Orfeão de Águeda no âmbito do C ódigo Regulamentar do 

Município de Águeda – Associativismo Cultural, Recr eativo e Juvenil (F1);  -----------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade  a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

Assunção para apoio ao Orfeão de Águeda no âmbito do Código Regulamentar do 

Município de Águeda – Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1). ------------------------

------ 8.6 – Protocolo 275/2015 no âmbito da organização d o evento “Konserto no 

Park”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade  a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

Assunção para Protocolo 275/2015 no âmbito da organização do evento “Konserto no Park”. 

------- 9 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Munic ipal da 4ª Revisão 

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

------- 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 6 abstenções  a proposta da Câmara Municipal da 4ª Revisão 

Orçamental Grandes Opções do Orçamento e Plano.” ---------------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, deu por 
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encerrados os trabalhos da sessão, pela uma hora do dia 23 de julho, da qual, para constar, 

se lavrou a presente Ata, que tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o 

que ocorreu na Sessão e que vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da 

Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

 

 

A Primeira Secretária: 

 

 

 

 


