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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, 

de 22 de junho de 2018 

 

------ Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma 

horas, na União de Freguesias de Belazaima, Castanheira do Vouga e Agadão, teve lugar a 

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

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

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

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

------ 2.1 – Apreciação da informação escrita do Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda acerca da atividade Municipal, bem como da situação 

financeira do Município nos termos do disposto na alínea c) do número 2 do artigo 25º, 

do Anexo 1 da Lei 75/2013 de 13 de Setembro; ---------------------------------------------------------

------ 2.2 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Autorização 

Prévia dos Compromissos Plurianuais de acordo com o artigo 6º da Lei 8/12 de 21 de 

fevereiro para: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 2.2.1 – Plataforma de Gestão de Educação – SIGA; -------------------------------------------

--------2.2.2 – Plano de Transportes Escolares/Aquisição de Serviços de Transporte 

Escolar para Alunos com Necessidades Educativas Especiais; --------------------------------- 

--------2.2.3 – Incremento de Despesas Decorrentes de Modificações Objetivas – 

Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica; ------------------------------------------------------

--------2.2.4 – Aquisição de Energia Elétrica em Mercado Liberalizado; -------------------------

--------2.2.5 – Aquisição de Serviços de Manutenção e Inspeção das Instalações de Gás 

em Edifícios Municipais e Edifícios Escolares; ---------------------------------------------------------

--------2.2.6 – Proposta de Adesão do Município de Águeda à Rede de Presidentes de 

Municípios pela Paz; ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------2.2.7 – Protocolo com a CERCIÁGUEDA para implementação de uma Casa de 

Abrigo para Pessoas com Deficiência;---------------------------------------------------------------------

--- 2.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Isenção de IMI – 

Triangles - Cycling Equipments, S.A;-----------------------------------------------------------------------

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

Apoio à União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, no âmbito da 

Organização do Evento “Mourisca Convida”; ----------------------------------------------------------

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

Apoio à União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, no âmbito da Organização 
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do Evento “Estás em Barrô… Mexe-te! 2018”;----------------------------------------------------------

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

Apoio à Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, no âmbito do evento “Macinhata 

Fest” 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Apoio à União de Freguesias de Recardães e Espinhel, no âmbito do evento 

“Freguesia em Festa” 2018; -----------------------------------------------------------------------------------

------ 2.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Atribuição de 

Subsídio à União de Freguesias de Belazaima do Chão e Castanheira do Vouga e 

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

------ 2.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Atribuição de 

Apoios Financeiros no âmbito da participação no “Desfile de Carnaval” 2018; ------------

------ 2.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a celebração de 

Contratos InterAdministrativos 2018; ----------------------------------------------------------------------

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

Apoios e Contrato InterAdministrativo Extraordinários; --------------------------------------------

------ 2.12 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para concessão de 

apoio à: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.12.1 – União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ------------------

------ 2.12.2 – Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; --------------------------------------------

------ 2.12.3 – União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; --------------------------------

------ 2.12.4 – União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba; -------------------------

------ 2.12.5 – Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga; -----------------------------------------

------ 2.12.6 – União de Freguesias de Recardães e Espinhel; -------------------------------------

------ 2.12.7 – União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.12.8 – Junta de Freguesia de Fermentelos; -----------------------------------------------------

------ 2.12.9 – Junta de Freguesia de Aguada de Cima; -----------------------------------------------

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

----- 2.13 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Regulamento do 

Serviço “beÁgueda”. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; ----------------------------------------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD; ----------------------------------------------------------- 
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------ Jorge Miguel Santos Melo – PS; -------------------------------------------------------------------------

------ João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos; --------------------------------------------------------

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

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

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

------ Luís Armando Ferreira Pina de Figueiredo – Juntos; -----------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; --------------------------------------------------------------

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

----- Luis Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; --------------------------------------------------------

------ Isabel Cristina Correia Ferreira – PS; ------------------------------------------------------------------

------ Daniela Carina Mendes – Juntos; -----------------------------------------------------------------------

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

------  Rogério Magalhães Matias – Juntos; ------------------------------------------------------------------

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

------- Humberto José Tavares Moreira – Juntos; -----------------------------------------------------------

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

------- Maria João Marques Tavares – Juntos; ---------------------------------------------------------------

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

------ João Paulo Rodrigues de Nogueira Veiga – PSD; --------------------------------------------------

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

Freguesia (PJF): ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Jorge Manuel Castanheira Martins – PUF Águeda e Borralha; ----------------------------------

------- Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PUF de Barrô e Aguada de Baixo; ---------------------

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

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

------ Carlos Miguel Nolasco de Lemos – PJ de Fermentelos; ------------------------------------------

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

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

------ Manuel José de Almeida Marques de Campos – PUF de Recardães e Espinhel; ----------

------ Sérgio Edgar da Costa Neves – PUF de Travassô e Óis da Ribeira; --------------------------

------ Paulo Jorge Reis Tavares – PUF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; ------------------

------ Luís Filipe Tondela Falcão – PJ de Valongo do Vouga; -------------------------------------------

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes os seguinte Membros: ------- 
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------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; --------------------------------------

------ João Carlos Gomes Clemente – Juntos – Vereador; -----------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – Vereador; ----------------------------------

------ António Manuel Gama Duarte – PS – Vereador; ----------------------------------------------------

----- Maria Luísa Leite de Carvalho – PSD – Vereadora; ------------------------------------------------- 

------ A sessão foi presidida pelo Senhor Presidente da Assembleia, Brito António 

Rodrigues Salvador, que saudou os presentes, bem como todos os que acompanhavam a 

sessão através dos canais de comunicação, fazendo votos de uma sessão produtiva, séria e 

leal. O Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado por Cristina Paula Fernandes da 

Cruz e Maria João Marques Tavares. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ O deputado Pedro Miguel Alpoim Marques, que seria substituído pelo deputado Luís 

Armando Ferreira Pina de Figueiredo; a deputada Ana Rita Carlos, que seria substituída 

pelo deputado Carlos Guilherme da Silva Nolasco; o deputado Gil Abrantes, que seria 

substituído pela deputada Maria de Fátima Sampaio e Silva; a deputada Carla Tavares, que 

seria substituída por Elisa Maria Pires Almeida que, tendo comunicado igualmente a 

impossibilidade da sua presença, sendo substituída pelo deputado Jorge Miguel dos Santos 

Melo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Grupo Parlamentar Os Verdes, sobre o Projeto de Lei N.º 852/13 - 3ª, que revoga a 

Lei 31/2012 de 14 de agosto, referente a uma revisão do Regime Jurídico do Arrendamento 

Urbano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Grupo Parlamentar Os Verdes, comunicação relativa à Reposição das 

Telecomunicações nas Áreas Afetas pelos incêndios de quinze e dezasseis de outubro. ------

------ email de Carlos Fragueiro, relativo à Obrigatoriedade do Controlo das Áreas 

Arborizadas e Rearborizadas com Eucalipto, lendo os três parágrafos que considerou 

essenciais à sua compreensão e que em seguida se transcrevem: ‘Exmos. Senhores, 

pertenço ao Grupo Informal de Cidadãos que defende a floresta e biodiversidade nacionais, 

dinamizador da Petição pela Revogação da Liberalização do Eucalipto, com mais de vinte e 

uma mil assinaturas, recentemente levada a discussão na Assembleia da República e que 

deu origem a Projeto de Resolução para incentivo à diversificação florestal. Assim, acresce 

que, de acordo com a lei 77/2017, que  estabelece novo Regime Jurídico aplicável às ações 

de arborização e rearborização no seu artigo 17 n.º1 Anexo, as áreas de Eucalipto deverão 

ser controladas por fiscalização do ICNF, GNR e demais entidades fiscalizadoras 
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competentes, bem como, aos Municípios. Nesse sentido, e tendo em conta o início da época 

de incêndios deste ano, vimos por este meio rogar a V. Exa. que, de acordo com a 

legislação em vigor, realizem urgentemente o levantamento e controlo das áreas 

arborizadas e rearborizadas com eucalipto, fazendo sempre que possível divulgação pública 

do mesmo, através de meios de comunicação social e/ou de afixação de anúncios aos seus 

Munícipes. Por um Portugal melhor, económica e socialmente viável, Carlos Fragueiro.’’”----- 

------ Associação Nacional de Assembleias Municipais relacionada com as conclusões do 

Primeiro Congresso Nacional, que decorreu em Mafra, no dia dezanove de maio. O Senhor 

Presidente da Mesa informou não ter estado presente na mesma, nem se ter feito 

representado pelo facto de o processo de inscrição ainda não estar formalizado, pelo que 

considerou que não teria legitimidade ainda para poder estar presente. Referiu ainda que 

julgava resolvida a situação no momento presente e que comunicaria assim que surgissem 

novidades sobre esta Associação. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Moção da Associação Municipal do Mogadouro, aprovada em Sessão Ordinária de 

Assembleia Municipal de Mogadouro, no dia vinte e sete de abril de dois mil e dezoito, 

respeitante à aprovação de uma Moção sobre a distribuição de fundos comunitários. ---------- 

------ email da CPCJ de Águeda relativo à eleição da nova Presidente e Secretária, 

subscrito pela Presidente da Comissão, Isabel Santiago, cuja leitura a seguir se transcreve: 

‘Exmos. Senhores, vimos informar a V. Exas. que, em sede de reunião de comissão 

alargada de oito de junho de dois mil e dezoito, foi eleita por escrutínio secreto Presidente 

da CPCJ de Águeda a representante do Ministério da Educação, Educadora de Infância, 

Isabel Maria Santiago Ferreira, tendo nomeado como secretária a representante do Instituto 

de Segurança Social, Assistente Social, Cristina Maria Dias Pires Claro dos Reis. Para 

qualquer esclarecimento adicional, encontramo-nos ao dispor.’” -------------------------------------- 

------ Associação Nacional de Municípios Portugueses relativa a Candidaturas de 

Programa Europa para Cidadãos dois mil e dezoito C, cuja leitura se transcreve: ‘Somos a 

informar que estão abertas as candidaturas das Medidas de Geminação de Cidades e 

Redes de Cidades no âmbito do Programa da Comissão Europeia, Europa para os 

Cidadãos dois mil e catorze/dois mil e vinte. As respetivas propostas devem ser remetidas 

impreterivelmente até ao dia três de setembro, pelas onze horas, doze horas de Bruxelas. 

Toda a informação e documentação atinente está disponível no portal da Associação de 

Municípios Portugueses.’” ----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- Voto de Pesar ----------------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Mesa referiu ainda a entrada de dois Votos de Pesar, 

resultantes de um acordo dos líderes dos Grupos Municipais representados na presente 
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Assembleia Municipal, relativamente ao Dr. Abel Lameiro e ao Senhor Comendador 

António Soares Almeida Roque, ambos falecidos no mês de maio. Referiu ainda a entrada, 

no início da presente sessão, de um terceiro Voto de Pesar, informando que o mesmo seria 

referido oportunamente. Seguidamente, passou a palavra ao Senhor Presidente da União de 

Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba para a leitura do Voto de Pesar relativamente 

ao Dr. Abel Lameiro e ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Águeda, Jorge 

Castanheira, para leitura do Voto de Pesar ao Comendador António Soares de Almeida 

Roque. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF Préstimo e Macieira de Alcoba:---------------------- 

------ “Antes de ler o voto de pesar pelo falecimento do Dr. Abel Lameiro, queria, em nome 

do Grupo Municipal do CDS, agradecer à Junta de Freguesia de Belazaima, Castanheira do 

Vouga e Agadão e à Assembleia de Freguesia de Belazaima do Chão, Castanheira do 

Vouga e Agadão pela receção que nos fizeram aqui hoje. ----------------------------------------------

------ Nascido em vinte de junho de mil novecentos e sessenta e um, faleceu no passado dia 

oito de maio o Dr. Abel Nunes Lameiro, aos cinquenta e seis anos de idade. Entre muitas 

outras atividades relevantes, Abel Lameiro foi um advogado reconhecido e respeitado entre 

os seus pares e pelo povo, foi Presidente da Assembleia Geral do Recreio Desportivo de 

Águeda, cumpriu um mandato como Vereador na Câmara Municipal e dois mandatos como 

Deputado desta mesma Assembleia Municipal de Águeda, sempre eleito pelo CDS-PP, 

partido que sempre foi o seu, tendo sido um dos oradores mais preparados, assertivos e 

eloquentes da história desta mesma Assembleia Municipal. Abel Lameiro era alguém que 

nos fazia sentir alegres e alguém que se sentia feliz por nos fazer felizes. A sua partida 

retira-nos o prazer da sua companhia, de privar da sua inteligência fulgurante, de saborear o 

seu sentido de humor, sempre espontâneo e repentino. Perdemos o privilégio da sua 

amizade construtiva incondicional, da sua generosidade, dos momentos de divertimento, 

bem como da partilha da sua palavra genuína, sempre preocupada e disponível. Perdemos 

o profissional de barra e de negociação, respeitado, o cidadão comprometido com a sua 

terra e com as suas Associações e o empreendedor sensato e sagaz. Abel Lameiro levou 

muitas coisas consigo, mas deixou-nos o exemplo de dedicação à nossa comunidade e uma 

família linda que soube construir e amar. Que venha depressa o tempo em que sejamos 

capazes de nos conformar com a dor permanente da sua perda. A Assembleia Municipal de 

Águeda, reunida hoje, em vinte e dois de junho de dois mil e dezoito, exprime o seu 

profundo pesar pela morte do Dr. Abel Nunes Lameiro, a quem manifesta a sua homenagem 

endereçando as mais sentidas condolências à família e a todos os seus mais próximos, 

guardando um minuto de silêncio em sua memória e homenagem.”----------------------------------
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------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia colocou seguidamente a votação o Voto 

de Pesar a Dr. Abel Lameiro, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ----------------

------ Jorge Manuel Castanheira Martins – PJF de Águeda e Borralha: --------------------------- 

------ “Antes de mais, também cumpre-me aqui congratular-me e, em nome do Grupo 

Municipal do PS, quero dar um abraço precisamente à União de Freguesias de Belazaima, 

Castanheira e Agadão, a forma tão, tão à moda serrana, a forma apoteótica como nos 

receberam nesta forma de chegarmos até aqui a Belazaima, muito obrigado, bem hajam. ----

------ Os Grupos Municipais da Assembleia Municipal de Águeda propõem um Voto de Pesar 

pelo falecimento de António Soares de Almeida Roque. Nascido a dezasseis de agosto de 

mil novecentos e dezoito, António Soares de Almeida Roque faleceu no passado dia 

dezanove de maio de dois mil e dezoito, aos noventa e nove anos. Cidadão exemplar e 

sempre dedicado à causa pública, exerceu os mais altos cargos políticos no Concelho de 

Águeda, integrando como Vereador e por dois mandatos o Executivo Municipal presidido por 

Gil Pires Martins, tendo-lhe sido confiadas competências nas áreas da comunicação, 

conservação e reparação de estradas municipais, caminhos, pontes, viadutos e arruamentos. 

Foi também vogal do Conselho Municipal, enquanto presidido por Horário Marçal. De 

origens modestas, António Soares de Almeida Roque conquistou um lugar de excelência na 

sociedade, revelando-se um empresário de sucesso, criando postos de trabalho e gerando 

riqueza que distribuiu desinteressada e generosamente por instituições da mais variada 

índole deste Concelho, na Região e no País. O Município de Águeda concedeu-lhe a 

medalha de ouro da cidade de Águeda e o Presidente da República, Jorge Sampaio, 

atribuiu-lhe o grau de Comendador da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial, Industrial, 

Classe de Mérito Industrial. A última homenagem que Águeda prestou a Almeida Roque 

teve lugar em março passado, quando a Orquestra Municipal de Águeda, projeto da 

Autarquia e da União de Bandas, enalteceu o seu papel fundamental na afirmação do 

movimento filarmónico local. Mestre da sensibilidade e produtor se sonhos, Almeida Roque 

sempre soube ter uma palavra amiga, sábia e compreensiva, a repetir os gestos de vocação 

altruísta e filantrópica que vão deixar saudades, sendo da mais elementar justiça reconhecer 

o seu exemplo criativo, a sua dinâmica e a sua enorme grandeza humana. Os inúmeros 

apoios que ao longo da sua vida prestou a instituições sociais, recreativas e culturais como 

Bandas de Música, Grupos Folclóricos, Bombeiros, Cruz Vermelha, Misericórdias, Lares de 

Idosos, Jardins de Infância em toda a região, em particular nos concelhos de Águeda e 

Oliveira do Bairro, valeram-lhe o apelido de Comendador do Povo. A Assembleia Municipal 

de Águeda, reunida em vinte e dois de junho de dois mil e dezoito, exprime o seu profundo 

pesar pela morte do Comendador António Soares de Almeida Roque, a quem manifesta em 
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sua homenagem, endereçando as mais sentidas condolências à sua família e a todos os 

seus mais próximos, guardando-se um minuto de silêncio em sua memória.’”---------------------

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia colocou seguidamente a votação o Voto 

de Pesar Ao Comendador António Soares Almeida Roque, tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS: --------------------------------------------------------------------

------ “O Partido Socialista vem propor um voto de pesar a um cidadão que, não sendo um 

Aguedense, o impacto da sua vida teve impacto em todas as nossas vidas e terá com 

certeza ao longo do tempo futuro também e é, portanto, um voto de pesar pelo falecimento 

de António Arnault, que passarei a ler. -----------------------------------------------------------------------

------ No passado dia vinte e um de maio, aliás, o passado dia vinte e um de maio colocou o 

País de luto pela perda de uma referência maior da nossa democracia, António Duarte 

Arnault. António Arnault nasceu em vinte e oito de janeiro de mil novecentos e trinta e seis, 

numa aldeia pequena do concelho de Penela, onde nas suas próprias palavras as pessoas 

comiam o pão duro dos dias sem sol, viviam à míngua e viviam e morriam em regra sem 

assistência médica. Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra e iniciou, desde 

muito jovem, o seu percurso de militância antifascista, tendo sido um dos fundadores do 

Partido Socialista. António Arnault foi um repontadíssimo advogado, escritor e pensador, foi 

um político de grandes causas, as quais defendeu sempre com a retidão dos melhores 

princípios éticos, foi Grão Mestre da Maçonaria Portuguesa e serviu Portugal como 

Deputado da Assembleia Constituinte e a Assembleia da República e ainda como 

governante. Na verdade, foi após o convite de Mário Soares para Ministro dos Assuntos 

Sociais que construiu o projeto que veio a assinar na forma do Despacho que estaria na 

origem da criação do Serviço Nacional de Saúde que é hoje um legado de todo o Povo 

Português. O SNS, como Arnault e tantos outros desejaram, foi-nos deixado como um 

legado de transformação do mundo para melhor. Diga-se que, já nos últimos tempos da sua 

vida, Arnault, que defendeu o SNS até ao fim, disse o seguinte  ‘eu estou vivo graças ao 

SNS, pois não teria rendimentos para tantos tratamentos e exames médicos’. António 

Arnault, socialista de sempre, que era Presidente honorário do Partido Socialista, foi um 

homem de pontes e de diálogo, construiu sempre as bases da colaboração entre correntes 

distintas, com alicerces na verdade, na lealdade e no assumir frontalmente das suas 

próprias posições. Dizia Arnault sobre a sua incapacidade em aceitar injustiças pequenas, 

porque as catástrofes são inevitáveis e nessa perspetiva menos revoltantes que, nas suas 

palavras, aquela criança descalça apenas precisava de uns sapatos, se tivesse nascido sem 

pés não seria tão grande a minha revolta. Saibamos honrar o legado de Arnault, distinto 
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vulto da nossa democracia ao honrar os milhares de cidadãos anónimos cujos nomes talvez 

nunca sejam invocados, mas que lutam dia a dia para construir Portugal. Reunida a vinte e 

dois de junho de dois mil e dezoito, em Sessão Ordinária, a Assembleia Municipal de 

Águeda expressa o seu pesar pelo falecimento de António Arnault à sua família, amigos e 

restante comunidade nacional.”-------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia colocou, seguidamente, a votação o Voto 

de Pesar a Dr. António Arnault, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. -------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, foi cumprido o minuto de silêncio em homenagem a Dr. António Arnault, Dr. 

Abel Lameiro e Comendador Almeida Roque. -------------------------------------------------------------- 

------ Antes ainda da Intervenção do Público, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia  

cedeu a palavra ao Senhor Presidente da União de Freguesias de Belazaima, Castanheira e 

Agadão, cuja intervenção em seguida se transcreve na íntegra. --------------------------------------  

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

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

------ “Venho aqui dar-vos as boas-vindas à União de Freguesias de Belazaima, Castanheira 

e Agadão e dizer-vos que é uma honra ter-vos aqui mais uma vez para fazer esta 

Assembleia, que no qual eu quero aqui dar os meus parabéns ao Senhor Presidente da 

Assembleia por continuar com esta descentralização, que eu acho que é um sinal de grande 

democracia. Aquilo que nós, Presidentes de Junta, fazemos todos os dias que é ir ao 

encontro das pessoas. Acho que é muito bom que os Deputados da Assembleia Municipal 

também o façam e que deem oportunidade das pessoas de virem aos meios rurais e às 

aldeias e às freguesias para dar essa oportunidade de todos poderem partilhar e estar 

connosco. Por isso, Senhor Presidente, os meus parabéns, conte comigo para o que for 

necessário para este tipo de iniciativas. ----------------------------------------------------------------------

------ Ia pedir ao Senhor Presidente que só me deixasse só aqui dar duas ou três pontos que 

eu acho que eram importantes para não ser muito, muito maçudo, porque sei que as 

intervenções e a própria assembleia vai ser um pouco extensa, mas eu, estando em 

Belazaima e em especial na minha terra teria, aqui que fazer algumas considerações. E uma 

delas tem a ver com o saneamento e eu queria partilhar isto convosco, se calhar, estão aqui 

pessoas que estiveram comigo nessa altura, há uns anos nesta mesma sala, era Presidente 

da Junta o Senhor Ivo Tomás Domingues, eu tinha entrado há pouco tempo para estas lides 

das Juntas de Freguesia, e existiu aqui nesta sala uma Assembleia também descentralizada 

na qual o Senhor Ivo fez uma intervenção, como é da praxe, e pediu na altura ao então 

Presidente da Câmara, Manuel Castro de Azevedo, para que fizesse o saneamento em 
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Belazaima do Chão e eu hoje não podia deixar passar esta oportunidade para dizer, com 

grande satisfação, que as obras estão a decorrer, não só em Belazaima como na Póvoa de 

Vale Trigo e na Póvoa de S. Domingos. Foi uma luta grande, difícil, no qual eu quero 

também aqui deixar uma palavra de grande gratidão a todas as entidades responsáveis para 

que isso acontecesse, o caso da AdRA, por exemplo, mas em especial a uma pessoa que 

esteve comigo desde início e que nunca me abandonou e que, obviamente, eu não podia 

esquecer neste momento, quando as coisas são más a gente diz, quando são boas temos 

que dizer como elas são e em público, que foi o Senhor Presidente da Câmara, que esteve 

comigo desde o início e que lutou sempre para que nós concluíssemos esta fase de 

saneamento e no qual eu queria aqui publicamente agradecer pelo empenho que teve neste 

passo importante para estas aldeias. -------------------------------------------------------------------------

------ Aproveito também, já que estamos nesta fase, também dizer-vos que está a decorrer 

na Castanheira do Vouga um alargamento dum caminho florestal, que tanto se fala hoje em 

dia das florestas, uma obra que se calhar para a maior parte das pessoas daqui ou oitenta 

por cento das pessoas não lhes diz muito, mas que de facto é extremamente importante, 

não só para a Castanheira, para as pessoas que lá vivem, mas para todos nós e para o 

concelho de Águeda e está a ser realizado, começou esta semana, uma promessa deste 

Executivo, de especial pelo Senhor Presidente da Câmara e que também merece que seja 

aqui dito, porque efetivamente há pouco tempo tomou posse e já estarmos a fazer, portanto, 

acho que as coisas têm de ser ditas no momento certo e na hora certa. ----------------------------

------ Uma outra situação não menos pertinente, pelo contrário, tem a ver com o nosso posto 

médico. O nosso posto médico, neste momento, está encerrado, a nossa médica pediu 

mobilidade, isto foi assim, muito de repente, e nós, apanhou-nos, principalmente a mim, 

apanhou-me completamente de surpresa. Obviamente, como todos devem entender, isto é 

constrangedor para mim, principalmente. As pessoas que nós, nós habitamos aqui numa 

zona que as pessoas são extremamente envelhecidas, como é óbvio, são cerca de entre mil 

e quinhentos, mil e seiscentos utentes que estão desamparados e que têm de circular todos 

os dias para Águeda e está um caos tremendo. De maneira que solicitei ajuda ao Senhor 

Presidente da Câmara e queria aqui também dizer que, de facto, ele não nos abandonou 

conforme muitas pessoas tentaram passar aí a mensagem, tem estado todos os dias em 

consonância comigo para tentarmos resolver a situação, temos uma esperança de que no 

início do mês de julho a situação esteja resolvida e, portanto, para dizer e pedir novamente 

ao Senhor Presidente da Câmara, conforme tem feito até agora, que não nos abandone 

nesta situação que é caricata e difícil para mim, como Presidente de Junta, resolver e lidar 

dia a dia com estas pessoas extremamente envelhecidas, eu não vos vou maçar mais, teria 
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aqui outras coisas também para falar, mas também temos outros pontos e possivelmente 

depois poderei intervir. Desejo-vos uma boa sessão, espero que tenham tido um bom jantar 

que é para também termos energias suficientes para que a sessão corra da melhor forma, 

portanto, desejo-vos uma boa sessão de Assembleia, e que se sintam bem aqui em 

Belazaima.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Neste ponto, foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na integra. ---- 

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

------ “Senhor Presidente da Assembleia, deixe que, como Presidente do Partido Socialista 

em Águeda, cumprimente o Senhor Presidente e os Senhores Secretários, o Senhor 

Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores e todos os Deputados Municipais, 

desejando-lhes um excelente trabalho, um bom trabalho em prol da comunidade que é para 

isso que nós, os políticos, somos eleitos. O caso que eu vinha aqui apresentar ao Senhor 

Presidente da Câmara é o seguinte, fui alertado pelas redes sociais ontem, verifiquei o 

estado lastimoso em que está o Parque Botânico do Vale Domingos. É totalmente 

incompreensível o seu estado, porque se houve Executivo que sempre o apoiou foi o 

Executivo do Partido Socialista onde o Senhor Presidente da Câmara fazia parte e que criou 

ali uma estrutura diferenciadora. -------------------------------------------------------------------------------

------ Fábricas há em todo o lado, temos situações várias, centros culturais, mas isso há em 

todo lado, Pateiras, já não há assim em todo o lado, os cinco rios também já não há assim 

em todo o lado e Parques Botânicos muito menos. E um Parque Botânico é mesmo uma 

estrutura diferenciadora, diferenciadora em termos ambientais, culturais e globais no âmbito 

do Concelho. Não se compreende que em nove meses de mandato do atual Executivo se 

deixe aquilo totalmente ao abandono, não há explicação possível, um grande descuido, 

alguma situação, porque inclusive a Câmara tem dois funcionários há seis meses que nada 

fazem no Parque. São funcionários que estão lá e nada fazem. E nada fazem porque não 

têm uma simples roçadora ou nada fazem porque não têm luvas para andar a trabalhar e ter 

uma simples roçadora. Uma roçadora já das boas, disseram-me, que eu não percebo nada 

disso, quinhentos, seiscentos euros compra-se uma roçadora boa. Mais o gasóleo e mais a 

fita e não sei quê, nós com mil euros, depois da quantidade de dinheiro que iremos distribuir 

hoje e muito bem nesta Assembleia e em várias Assembleias, em várias reuniões de 

Câmara, não haverá mil euros para alterar, pelo menos manter o Parque Botânico de Vale 

Domingos? Aquelas árvores que lá estão, informaram-me, são altamente sensíveis, nem 

sequer podem ser cavadas, têm de ser mesmo com a roçadora, não pode ser cavado nada, 

têm que ter água nesta altura, bem abençoadas, bem abençoadas trovoadas que evitaram 
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que já tivessem secado. Há um mês e pouco que não há água, porque há um mês e pouco 

que a Câmara Municipal não mandou lá o eletricista ver o que é que se passa, quando são 

árvores que têm de ser regadas de três em três dias, por causa disso é que eu digo bem 

abençoadas chuvas que têm caído e têm permitido que elas ainda não tivessem morrido. ----

------ Não pode morrer um Parque e eu já nem falo das questões da inclusão, já nem falo da 

linguagem desabrida que se usa nas redes sociais a dizer que é vergonha, que falamos de 

racismo, de xenofobia que não tem nada a ver com isso, eu sei que o Senhor Presidente 

não é, que nenhum dos Senhores Vereadores o é, nunca o foram e, portanto, não é por aí, é 

simplesmente por desleixo ou por qualquer outra situação que eu não compreendo. -----------

------ Portanto, apelo aqui veemente, porque eu sei que o Senhor Presidente é sensível a 

isso, é que na segunda-feira, não vamos trabalhar ao sábado e domingo, mande lá uma 

equipa limpar aquilo, porque se as rotundas de Águeda são as mais bonitas de Águeda e do 

Concelho e do País quase, e muito bem, e se nós temos boas estruturas e muito bem em 

quase todas as freguesias e muito bem, não podemos deixar que uma coisa que será daqui 

a uns anos um ponto de referência de Águeda, não podemos deixar morrer por uma simples 

limpeza ou porque não há uma rega. Portanto, o meu apelo era muito veemente, Senhor 

Presidente, se não tinha conhecimento, que atue muito rapidamente, numa questão de uma 

semana resolve-se aquilo, é fundamental é que a água não acabe, por enquanto não vai 

acabar e que seja limpo e que seja mantido, porque é um lugar que deve ser digno agora, 

mas que vai ter futuro e vai ser uma aposta não só deste Executivo, mas dos próximos 

Executivos.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Salomé Castanheira:---------------------------------------------------------------------------------------

----- “Já passaram quase quatro meses desde que estive nesta Assembleia, na altura em 

Águeda, alertando para as péssimas condições de habitabilidade do Bairro Social de Vale 

Domingos. Questiono, por isso, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, o Enfermeiro 

Jorge Almeida, se o bairro já sofreu algum tipo de intervenção e a que nível. Na altura alertei 

ainda para a falta total de acessibilidades na casa de uma moradora com mobilidade 

reduzida, uma Senhora que anda de cadeira de rodas, recordo que esta Senhora está 

nestas condições há já cinco anos e que, na altura da minha intervenção, o Senhor 

Presidente disse que a situação estava a ser resolvida. Passaram então quase quatro 

meses, o que na verdade não é muito tempo de espera para quem já aguarda por uma 

solução há meia década, mas neste ponto muito concreto, Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara, em que ponto da situação estamos? ------------------------------------------

------ E saindo do Bairro Social e andando um bocadinho para o lado e pegando num 

assunto já aqui trazido pelo Presidente da Concelhia do PS, José Vidal, chegamos então ao 
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Parque Botânico de Vale Domingos e esse Parque Botânico, que já na altura da minha 

intervenção o Senhor Presidente tanto elogiou, esta semana deparamo-nos todos com 

fortes acusações à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia nas redes sociais, acusações 

essas feitas através de uma página que se chama precisamente ‘Parque Botânico de Vale 

Domingos Águeda’ e mesmo para quem não frequenta o local é possível perceber pelas 

fotos que são publicadas o estado de abandono a que está votado aquele espaço. As 

perguntas que trago e algumas podem-se até repetir, mas não as queria deixar de fazer, são 

muito objetivas, Senhor Presidente, e necessárias para o esclarecimento geral também da 

população. O Parque Botânico de Vale Domingos é uma responsabilidade de quem? Da 

Câmara Municipal, da Junta de Freguesia ou de uma terceira entidade? Se existe uma 

terceira entidade, que entidade é essa e em que moldes foi feita essa concessão de um 

espaço público? Numa notícia do JN é referido que já foram angariados quatrocentos mil 

euros para o Parque Botânico, essa verba foi gerida pela Câmara Municipal, pela Junta de 

Freguesia, por alguma entidade? Por quem, Senhor Presidente? Se essa verba foi gerida 

pela autarquia, sabe-me informar se já foi toda investida no local? -----------------------------------

------ Ao serviço do Parque e, como já foi aqui falado pelo Presidente da Concelhia do PS, 

José Vidal, estão dois trabalhadores diariamente. Estes trabalhadores estão ao serviço da 

Câmara Municipal efetivamente, em que condições estão estes trabalhadores? Estas 

questões são todas elas de urgente resposta, Senhor Presidente, é preciso clarificar, é 

preciso esclarecer a situação do Parque porque, para além de trocas de palavras acesas 

nas redes sociais, já há até alguns conflitos presenciais entre a população, uma ideia que 

para muitos pareceu bem ao início, à qual vários autarcas se quiseram associar, que tiraram 

fotos, que muito parabenizam aquele Parque, como referiu o próprio Presidente na 

Assembleia Municipal de vinte e oito de fevereiro, que fizeram promessas, que 

acompanharam na hora de receber prémios, a minha pergunta final sobre este assunto é ‘e 

agora? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ainda naquela zona do Concelho, mas andando na direção da cidade, chegamos aos 

semáforos do Ameal, aqueles que ligam o Ameal a Águeda, depois para o outro lado vai-se 

para a Lagoa, para o outro lado a Assequins, Giesteira, por aí fora, esses semáforos estão 

intermitentes já há muito tempo, eu não posso precisar a data, de facto, passo ali todos os 

dias mas não a registei, mas não é uma coisa de, seguramente, de uma semana, nem duas, 

nem três, aquilo já deve estar assim há alguns meses, aquela zona é uma zona perigosa, há 

cruzamentos de carros e de pessoas com carros, os carros que passam na estrada principal, 

portanto, na estrada com prioridade, passam ali a grandes velocidades. Senhor Presidente, 

há alguma justificação para os semáforos estarem intermitentes? O que é que ali se passa? 
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------ Por último, o assunto que trago prende-se com a empresa contratada para a limpeza 

de espaços e estabelecimentos públicos, uma empresa que, se não estou em erro, é de 

Leiria. O Senhor Presidente tem conhecimento que esta empresa atrasa-se diversas vezes 

no pagamento aos colaboradores? Tem conhecimento que esta empresa trata de forma 

menos correta os seus trabalhadores? O Senhor Presidente tem conhecimento que vários 

trabalhadores já apresentaram a sua demissão e que inclusive alguns já não estão a 

trabalhar para a empresa pondo em risco a limpeza dos próprios espaços para os quais a 

empresa foi contratada para limpar? Se tem conhecimento, Senhor Presidente, que medidas 

estão a ser tomadas por parte desta Autarquia? E, se não tem conhecimento, o que 

pretende agora fazer a este respeito? ------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, desta vez tentei ser menos enfática na minha intervenção, como 

pareceu que não gostou muito da outra vez, que até fez questão de o referir, embora esta 

seja sempre muito a minha forma de comunicar, de me expressar, não sei se consegui, 

Senhor Presidente, mas garanto-lhe que me esforcei e esforcei-me, Senhor Presidente, 

precisamente para o agradar, porque agradando espero receber o retorno e para isso basta 

que seja mais objetivo, mais concreto e esclarecedor nas respostas às perguntas que lhe 

coloquei.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ricardo Pereira: ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Boa noite a todos, o meu nome é Ricardo Pereira e eu não estou aqui para agradar a 

ninguém. Eu sou de Vale Domingues, sou um dos responsáveis e um dos voluntários do 

Parque desde o início, do início que teve a grande mão e, como vocês sabem todos, não só 

do Presidente Gil Nadais, com a boa vontade dele, mas principalmente do Paulo Seara. A 

verdade é esta, a verdade é que nós usamos termos fortes, racismo e exclusão, mas eu vou 

usar só a exclusão, porquê? Porque parece, pelas palavras do Senhor Presidente de Junta 

e daquilo que eu oiço, parece que só nós é que somos excluídos, que o Senhor Presidente 

diariamente está a par das dificuldades das pessoas e que está em contacto e bem, nós não 

queremos o mal dos outros, nós queríamos era ser iguais. O que acontece é o seguinte, eu 

peço desculpa por não ter o mesmo dom da palavra dos senhores, eu não sou político, mas 

custa ver uma obra de oito anos, de muitas pessoas e de algumas que pouco têm a mais do 

que aquele Parque, foi a coisa que lhes deu autoestima, e olhamos para aquela obra e 

estamos a trabalhar connosco neste momento com o ICNF, porquê? Eu respondo já à 

Salomé, que eu quero agradecer, que parece-me a mim que é a pessoa mais preocupada 

com a nossa aldeia e eu a não conheço pessoalmente, agradeço a intervenção do Senhor 

José Vidal, mas a verdade é esta, a verdade é que o dinheiro ainda não chegou, o dinheiro 

que supostamente vem tem até ao fim do ano para ser investido, temos a indicação que 
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duzentos mil euros vão ser investidos pelo ICNF e que vai começar a obra a partir de 

setembro e os outros cem mil euros vai ser pela QUERCUS e nós não sabemos ainda uma 

data. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois de fazermos aquela publicação, aquilo mexeu, tivemos telefonemas de muito 

lado, de televisões, de rádio, temos uma entrevista marcada e a verdade é esta, a verdade é 

que foi lá o ICNF tirar fotografias e questionou exatamente isto, se os cidadão não cortarem, 

não limparem os seus terrenos, o que é que lhes acontece com a nova lei? De quem é 

aquele terreno? Bem, nós fizemos esse trabalho, já fomos várias vezes, com uma 

dificuldade, porque nem sempre somos recebidos, na Junta de Freguesia não nos podemos 

queixar, sempre que marcamos fomos recebidos e bem recebidos, na verdade, quando 

foram à escola porque foi o único candidato, embora os três tivessem sido convidados e 

quem quisesse, houve promessas de que logo a seguir que ganhasse que fazia e que 

acontecia. Bem, nós só no início do ano é que conseguimos uma reunião, foi-nos prometido 

muitas coisas, nós passado uma semana nada, passado duas semanas nada, passado um 

mês foram lá e nós questionamos aquilo que nos tinham prometido, inclusive um projeto 

para o Bairro Social, sabem qual foi a desculpa? Não tinha acontecido, mas nós dissemos, 

olhe, mas isso nós devíamos apontar na agenda, até a agenda perderam, imaginem, o 

Senhor Vice-Presidente perdeu a agenda. Então, eu venho aqui falar porque o ICNF disse-

nos assim ‘”meu querido, nós não temos rega, isto está uma vergonha, nunca vi isto em lado 

nenhum e até meio da semana se não caísse esta chuva nós já não tínhamos Parque, não 

vínhamos para aqui fazer obra nenhuma em setembro”, não são sensíveis, a verdade é que 

eu vejo posts no Facebook e bem, do Senhor Presidente, a dizer “em dia de Feriado 

Municipal volte a escolher os magníficos jardins de Águeda para saudar todos os 

Aguedenses e todos os que nos visitam”, lindo e um grande fixe, isto foi no dia vinte de maio, 

pois a gente vai a Vale Domingos e depois sai, não sei se viram ontem a dizer “Jorge 

Almeida numa selfie em Águeda”, mas devia tirar uma selfie era em Vale Domingos, não é? 

Devia de ir lá porque as ervas, ele não conseguia aparecer, porque as ervas tapavam-no. ---

------ Pronto, temos muitas coisas para falar, não sei se vocês sabem, mas depois havemos 

de falar mais tarde, porque fala-se que é a continuidade, que é, que esta, que o Juntos que 

é a continuidade e eles sempre defenderam isso, mas só a continuidade para as coisas 

boas, porque nós questionamos, prometeram-nos que, nós tínhamos dois OPs de cinquenta 

mil euros que iam passar à final, que estavam aprovados, prometeram-nos, e depois, 

porquê? Porque a Associação de Surdos disse que queria fazer um Mini de Golfe em Vale 

Domingos, vieram ter connosco “não, em Vale Domingos não, fazemos em Águeda porque 

vai haver uma coisa de tacar as bolas de golfe e fica bem ali para as crianças”. Bem, aqui há 
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dias fomos lá, um foi eliminado, e o outro é trinta e tal mil euros e não sei quantos cêntimos, 

incrível, mediram ao cêntimo, pronto, se isto não é exclusão, digam-me o que é isto. ----------

----- Eu tenha mais coisas ainda para dizer, mas eu só tenho, tenho pouco tempo, tenho 

cinco minutos. É verdade, falam muito dos ciganos que são malandros, eu digo-vos os 

ciganos que estão lá a trabalhar levantam-se todos os dias a horas, estão lá, foram 

proibidos pela Universidade de Coimbra que nos visitou e é nosso parceiro para andarem lá 

com uma enxada, porque arrancam as propriedades da terra e à volta das árvores fazem 

com que a raiz fique à mostra, não podem, tem que ser com ceifeira, não têm ceifeira, eu 

implorei várias vezes, esta semana temos jantar dos homens amanhã, implorei, e uma 

Senhora Engenheira Dina, uma Senhora, falou comigo com muita autoridade, Dina não, 

desculpem, Glória, falou comigo com uma autoridade, que eu não sei qual é o papel dela na 

Câmara, sinceramente, mas ela quando me liga é a dar ordens, que a gente tem que encher 

os potes por causa das hortas comunitárias e depois fala comigo com autoridade “se vocês 

querem desenrasquem-se, nós, a Câmara não tem nada a ver com isso”. -------------------------

------ Bem, a Junta de Freguesia e eu se calhar injustamente falei, porque eu sinceramente 

não sei, emprestou-nos uma ceifeira, eu não sei, se calhar eles até nem tinham 

conhecimento e eu li o post e disse e, se calhar, eles nem tinham conhecimento,  

emprestaram-nos uma ceifeira que estava avariada, eu liguei para lá a primeira vez e 

tivemos que pagar o concerto da ceifeira, porque disseram, o Senhor José disse que a 

ordem do Senhor Presidente que estava à nossa responsabilidade, que a ceifeira embora 

trabalhasse com gasolina e fio tínhamos que ser nós a pagar. Bem, eu paguei várias vezes, 

paguei o concerto, mas trouxe, dez minutos e ela avariou outra vez. Até que agora não 

temos ceifeira, emprestaram-nos a ceifeira dois fins de semana, mas a Dona Dina, “atenção 

que vocês estão a gastar muito gasóleo”, não viram o local, ou seja, ninguém visitou, eu vejo 

posts muito engraçados, na Festa de Santo António de Serém, na Caminhada Gastronómica 

de Alcafaz, em Aguada avança em bom ritmo com as obras do Parque de Miragaia, 

FermentelosFest, Parque Ribeirinho de Óis da Ribeira. E Vale Domingos, onde é que está? 

Não pertence ao Concelho? Por isso, não podem dizer que não olham para os outros. --------

------  Na divulgação do OP, queria falar, eu tinha muita coisa mesmo para falar e depois 

espero ter outra oportunidade porque, depois na divulgação do OP, eu queria saber com o 

Presidente da Câmara e queria questionar isto, porque é que nós concorremos a nível 

nacional? Foram oito, fomos aprovados três para ir à final, dois eram nossos, nós já 

mobilizamos treze mil pessoas no concelho e, se calhar, nenhum partido que aqui está 

mobilizou essas pessoas, porque é que só foi, mas as más línguas podiam dizer porque era 

filho do José Carlos Arede, podiam dizer isso, mas eu não estou a dizer, não é? Mas a 
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verdade é que só diziam lá, votem por favor, no Liga-te à Pateira, e nós questionamos e 

Vale Domingos não, não apareceu lá, pronto, eu depois hei de falar mais.”------------------------

------ Paulo Cruz:----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sou Paulo Cruz, não sou de Vale Domingos, sou do Lugar da Igreja da Castanheira do 

Vouga e só queria aqui um desafio, aliás a todos os Presidentes de Junta e ao Presidente 

da Câmara de Águeda para que verificassem as bocas de incêndio. Nós aqui na igreja 

temos várias bocas de incêndio, nenhuma trabalha e gostava que até que os outros 

Presidentes da Junta nas suas freguesias tirassem dez minutos, uma horita e dessem uma 

voltinha às vossas bocas de incêndio e ver se elas funcionam, as nossas funcionam mais ao 

menos com uma mangueira de jardim, muito mal e, aliás, eu não entendo como é que isto 

funciona, os bombeiros andam a acarretar água de baixo para cima, de ao pé de habitações, 

de ao pé de fábricas e têm que acarretar a água, as bocas de incêndio estão lá, deviam ser 

utilizadas. Aliás isto basta ligar ao Fox ou ao Movie, qualquer canal de filmes americanos, a 

gente vê eles ligam logo ali a boca de incêndio e estão a trabalhar, mas isto é a realidade, 

que eu estive, felizmente estive muitos anos no Canadá e isto funciona, chega o carro de 

bombeiros, liga à boca de incêndio e está a trabalhar direto, nós não, temos que andar com 

autotanques a acarretar água para apagar lume, não entendo, desafio à Câmara e até aos 

Presidentes da Junta, para verem esta situação que acho que isto é uma situação muito 

grave, muito grave. Aliás há dois anos que o Senhor Presidente da Câmara sabe, que 

andou lá com a gente, até com muita preocupação e no Lugar da Igreja se não fosse uma 

Senhora do Vale da Galega a fornece-nos água tinha ardido muito mais, mas muito mais, 

porque as nossas bocas de incêndio não funcionam e isto culpa da AdRA, porque isto antes 

de entrar a AdRA não funcionava assim, quando a água era nossa, da Câmara, as bocas de 

incêndio funcionavam, agora temos que agradecer à AdRA e pronto, era basicamente isso. -

------ Há só mais um pontozinho que queria até agradecer à Câmara, de uma primeira fase 

de um Parque que foi feito ali no Lugar da Igreja, está muito bonito e pronto, está muito 

porreiro, só queria saber quando é que ia avançar com a segunda fase, o meu pequenito, a 

gente passa lá todos os dias, “ó pai, então mas isto não tem nenhum escorrega? Não tem 

um baloiço?” Eu digo, “ó filho há de ter”. Só queria saber quando é que isso ia avançar.” -----

------ Amílcar Marques: -------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu sei que sou um bocado inconveniente, mas como as Câmaras, Autarquias, nem, 

nem as Juntas, portanto, o poder local nunca faz nada, ao longo de quarenta, cinquenta 

anos, venho às Assembleia Municipais a ver se resolvem alguma coisa. ---------------------------

------ Há duas figuras que foram um marco nesta terra, que não foram aqui lembradas, o 

Primeiro Presidente da Câmara eleito, o Dr. Valdemar e a oposição  ganhava sempre em 
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Belazaima, no tempo da outra Senhora, só havia duas freguesias no distrito de Aveiro, uma 

em Ovar, em Maceira e outra em Belazaima, graças às pessoas, portanto, foi marco 

histórico que não foi lembrado aqui nesta Assembleia. --------------------------------------------------

------ Agora o que acontece é o seguinte, em relação à parte norte de Águeda, quarenta 

anos se passaram sem qualquer espécie de Autarca fazer nada por aquela terra, é rara 

semana que não vai lá ambulâncias buscar pessoas estateladas naqueles valeiros, criaram 

casas nas passagens das variantes, muros altíssimos a ocupar os caminhos, quer dizer 

valados, não há um limite de velocidade, não há umas rotundas que limite a velocidade, 

matam ali pessoas como quem mata, mas isso ao longo dos anos, não é só os 

hipermercados à beira da estrada número um em zonas industriais, sem haver as 

passadeiras, há que limitar a continuidade de acidentes, que se provoca ali que é a zona 

mais, de mais sufoco acidental, não, ninguém, não vai um técnico ali à zona, isto já foi 

ventilado, milhares e milhares de assinaturas, no tempo da outra Senhora quando o Senhor 

Gil Nadais era Vereador das obras, no tempo do Dinis Padeiro. --------------------------------------

------ Vivi no Préstimo no tempo da clandestinidade, eu e muita gente, nunca se fez nada por 

aquela terra, nove escolas primárias, cinco casas de guardas florestais, mato bravo e silvas 

no meio das escolas e das casas, milhões de contos em madeiras que não se sabe, o 

Préstimo não é do Alfusqueiro para baixo, há que criar uma comissão e gerir aqueles 

dinheiros, porque aquelas pessoas não é com umas festitas, pessoas que não conhecem a 

realidade do passado, que vieram não se sabe de onde, uns do estrangeiro, outros daqui, 

outros dacolá, há quarenta anos governado por gente que não tem conhecimento de causa, 

não se fez nada, zero, zero, zero. O Préstimo não é do Alfusqueiro para baixo. houve 

alguém que lutava em que o Préstimo e Macieira pertencem a Valongo, era preferível, 

acabava o mito em A-dos-Ferreiros que é uma cidade, eu pequenito a calcorrear aquele 

mato, não havia estradas de alcatrão, a carreira ia só até A-dos-Ferreiros, tínhamos medo 

dos ladrões de A-dos-Ferreiros, não estava lá uma planta. Só só venho pedir à Assembleia, 

que force a Câmara a fazer alguma coisa por aquela terra, já que as Juntas não conhecem a 

realidade dos factos, há uma discriminação, há uma discriminação no Préstimo, ali não há 

democracia.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------ “Um cumprimento muito especial, naturalmente, para Belazaima, Castanheira e 

Agadão e, sobretudo, aqui, para esta terra de Belazaima. Agradecer muito a forma como, 

mais uma vez, somos recebidos aqui nesta terra e, efetivamente, pedir outra vez desculpa 

porque não vim ao jantar, mas ainda bem porque eu não vim porque precisava de fazer um 

bocadinho de dieta e ia estragá-la toda, completamente. Portanto, muito obrigada pela, e 
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depois muito obrigada pelas palavras porque, efetivamente, falou aqui de um conjunto de 

situações e falou, nomeadamente, das obras de saneamento que estão a avançar e, 

efetivamente, ainda bem que lembra esse processo todo que é aqui, em Belazaima, é nas 

Póvoas, mas também é um Travassô, será em Óis da Ribeira, em Cabanões, será em 

Serém, na Mesa, em Vouga, em Lamas, foi em Pedaçães, na Cheira, em Crastovães, na 

Trofa, em Segadães e na Fontinha e em tantas, tantas, tantos outros lugares que, 

efetivamente, nos deixam um pouco com orgulho, porque finalmente estamos a ver obra e a 

consolidar-se, no fundo, aquilo que se esperava que fosse a nossa adesão à AdRA e o 

resolver de problemas que, efetivamente, deviam estar resolvidos há muito tempo. Uma 

nota, ainda, também para o abastecimento de água no Préstimo e aquele fabuloso 

reservatório que lá está a ser construído pela AdRA e que nos permitirá trazer água de 

altíssima qualidade, para um conjunto grande de povoações do nosso Concelho que ainda 

não são servidas por aquele sistema e, mesmo aí, fazer com que a água possa chegar 

também ao Concelho de Sever do Vouga. É uma obra magnífica, naturalmente, devemos 

estar todos atentos e felizes porque, efetivamente, é o culminar de todo um processo e 

muito bem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A questão dos estradões florestais e dos processos, penso que não falou numa 

situação, eu efetivamente, temos andado com obras deste género na Freguesia do Préstimo, 

tivemos também e iniciamos há dois dias, penso eu, na Castanheira, mas também 

começamos há muito pouco tempo em Alcafaz e num projeto que tem que ver com Aldeia 

Segura, Pessoas Seguras, eu aproveitava aqui para convidar já informalmente, porque são 

convidados os Membros da Assembleia e os Senhores Presidentes de Junta, naturalmente, 

todos, e os Senhores Vereadores, claro, para o dia trinta. No dia trinta vamos apresentar 

efetivamente o projeto de Alcafaz, um projeto que trata da visita, penso que já está, pelo 

menos, apalavrada e diria que praticamente garantida, de alguém do Governo e que, 

efetivamente, é um projeto diferenciador porque o projeto Aldeia Segura, Pessoas Seguras, 

efetivamente, cobre o País todo, pelo menos, nestas áreas mais atreitas aos fogos florestais, 

mas efetivamente o nosso é diferenciador e é diferenciador pela positiva. Eu, se calhar, nos 

meus posts do Facebook exagerei, mas se calhar até não, é mesmo, Alcafaz vai-se tornar a 

Aldeia mais segura de Portugal e queremos criar ali um modelo, um piloto, que efetivamente 

funcione e que, e desde já a minha gratidão para o envolvimento da Junta de Freguesia, que 

foi absolutamente indispensável e importantíssimo, mas também para as populações e, 

sobretudo, para os proprietários dos terrenos. Não fosse a possibilidade e, sobretudo, a 

forma disponível como nos receberam e aquele projeto, com aquela dimensão, não seria 

possível. É efetivamente uma obra, mas é uma grande obra que efetivamente eu queria 
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dizer que, também isto, indiscutivelmente, são obras nas freguesias. As obras nas 

freguesias de que nós falamos são efetivamente o ir de encontro às necessidades das 

populações e ali, nestes casos concretos, indiscutivelmente é irmos de encontro às 

necessidades das populações. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Falaram-se aqui de jardins e eu também queria, porque efetivamente era importante, 

nós durante muito, muito tempo andamos aqui a falar e a promover a criação de espaços 

nas freguesias e Aguada de Cima, neste momento, é um fantástico exemplo, porque em 

pouco aquele centro de Aguada de Cima transfigurou-se e, efetivamente, parece-me, como 

dizia há dias o Senhor Presidente da Junta, e muito bem, está finalmente a ter Aguada de 

Cima, o centro de Aguada de Cima, uma dimensão de vila. Eu queria-lhe perguntar uma 

coisa, eu acho que o Senhor está a pensar tratar daquele espaço, aquela obra, que neste 

momento está lá a ser jardinada é do OP. Eu também lhe queria dizer e perguntar uma 

coisa, e se, penso que pode confirmar daí, para ser aceite no orçamento participativo, para 

aquele projeto poder andar, o Senhor responsabilizou-se pela manutenção daquele espaço, 

não foi? Exatamente. Isto aconteceu em muitos outros locais, com variados autarcas e 

também aconteceu em Vale Domingos e eu penso que há aqui um equívoco muito grande, 

há claramente um aproveitamento, não diria que há um ataque pessoal, porque eu sou 

Presidente da Câmara e quando se pretende atacar a Câmara, ataca-se a Câmara, mas eu 

queria-vos dizer o seguinte: há aqui um equívoco. E nós vamos ter que o desfazer. Porque 

reparem numa coisa, eu estive, e estive desde o início no projeto de Vale Domingos. Mais, 

eu entendo que aquele projeto é diferenciador, claramente diferenciador e, sobretudo, é um 

projeto que devemos acarinhar enquanto tiver a participação das populações, enquanto 

servir como fator de integração das populações e, sobretudo, daquela comunidade. Meus 

amigos, há ali dinheiro investido pela Câmara Municipal através de protocolos com a Junta 

de Freguesia, há ali dinheiro investido pela Câmara Municipal através do Orçamento 

Participativo Municipal, sempre com um pressuposto, as populações estavam envolvidas e 

asseguravam a manutenção. Dizem-me aqui que estão lá dois funcionários da Câmara, eu 

já tratei de saber e não estão, são dois POCs que estão lá colocados e que foram colocados 

à disposição da Associação de Vale Domingos para cuidar daquele espaço. Segunda-feira 

vou mandá-los chamar porque, efetivamente, vamos ter que lhes dar que fazer. Eles 

segunda-feira vão ser chamados para a Câmara Municipal, porque efetivamente são planos 

ocupacionais do centro de emprego, não são funcionários da Câmara, mas naturalmente 

que para estarem a receber do centro de emprego naturalmente que devem estar a 

trabalhar. E eu agora queria, muito sinceramente, dizer o seguinte: eu percebo e conheço e 

sei as razões de porque é que estas coisas estão e queria dizer que há coisas que se 



21 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/junho/2018 

repetem, porque em dois mil e dezasseis, o Senhor Ricardo Pereira já falava com o Senhor 

Gil, ex-Presidente, Gil Nadais, exatamente dizíamos que lutamos contra o racismo e contra 

o preconceito, o Senhor não está diretamente ligado a este processo e, portanto, eu não o 

quero incomodar com estas coisas. Portanto, agradece primeiro a ele, mas naquela altura, 

em dois mil e dezasseis, sabiam que ele que não estava muito relacionado com este 

processo, mas agora dá jeito, dá jeito dizer que efetivamente era e era porque era o 

Presidente da Câmara, mas agora queria-vos dizer mais outra coisa. -------------------------------

------ Há aqui vários mails, várias correspondências trocadas com a Associação de Vale 

Domingos que diz uma coisa muito simples, que diz “considerando que no âmbito o 

Orçamento Participativo de Águeda é da responsabilidade dos proponentes assegurar a 

manutenção dos seus projetos, e sendo este um dos projetos aprovados na atual edição do 

OP, foi assinado um protocolo com a vossa União de Freguesias para assegurar a referida 

manutenção”. É o que dizem aqui as pessoas que, na altura, estavam a liderar o processo 

do OP de Águeda. Mas, independentemente destas coisas, eu queria que estivesse e que 

nos focássemos todos, nós não queremos ali ter, queremos ter, que aquele processo seja 

um processo absolutamente integrador e, portanto, não há ali nenhum regime de exceção. 

Nenhum regime de exceção. E dizia aqui o Senhor Presidente da Câmara de então na altura, 

numa outra missiva, que dizia o seguinte: “Por outro lado, existindo dois projetos do OP de 

Águeda em curso, teríamos o problema dos custos da manutenção não calculados, e 

estaríamos a criar desigualdades com outros projetos do Concelho que estão a ser 

implementados em várias fases”. Por isso, não aquilo que o Senhor Ricardo na altura lhe 

pedia. E agora, pergunto eu e agora muito sinceramente, vou-lhe perguntar olhos nos olhos, 

com toda a clareza. Isto tem alguma coisa a ver com o mail que nos mandou no dia vinte e 

cinco e que recebeu resposta negativa? (...) Não, eu respondo-lhe, eu vou, tenho que lhe 

dizer o que é que o Senhor pedia. A Associação de Vale Domingos, naturalmente que dizia 

o seguinte: calculamos que anualmente necessitamos de cerca de vinte e cinco mil euros 

para executar estes serviços que diziam o seguinte: rega diária em dias que não chove, 

adubos, limpeza e manutenção constante, combustível para a ceifeira e carrinha de rega, 

combustíveis e despesas de representação, mão de obra diária para os trabalhos no parque, 

manutenção e reparações de máquinas e ferramentas em uso e agora, também, mão de 

obra para representar e desenvolver o projeto.” Vinte e cinco mil euros por ano. Nós 

dissemos que não porque, efetivamente, desde o princípio, a manutenção daquele espaço 

estava, conforme está em todo o Concelho e em todos os projetos do OP, naturalmente 

havia o assumir de responsabilidades prévias de que as pessoas, os proponentes, 

asseguravam essa comparticipação, ou alguém, ou alguma entidade por eles, que em 
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muitos casos foi a Junta de Freguesia. Eu não percebo mas há aqui, indiscutivelmente, aqui 

algum equívoco. Porque reparem numa coisa, toda a gente conhece o projeto, toda a gente 

sabe a génese do projeto e agora, quando tudo falhou ou, aparentemente, até com dois 

funcionários do centro de emprego lá distribuídos, que foram entregues, não há nenhum 

técnico da Câmara que algum dia lhe tenha dado qualquer tipo de orientação. Eles saíram 

do centro de emprego e foram colocados em Vale Domingos, sob orientação do grupo que 

está efetivamente a cuidar do parque e que se assume como representante daquelas 

vontades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E, portanto, eu penso que isto, que há aqui uma ação concertada, naturalmente que 

houve aqui todo este pedido e este pedido não pode ser, não pode ser de maneira nenhuma 

atendido, porque criaríamos aqui uma situação e abríamos aqui uma janela que nunca mais 

fecharíamos, imaginem todos os projetos do Concelho, financiados pelo OP, a receberem 

subvenções anuais para funcionar e isto não pode acontecer e não acontece em mais lado 

nenhum e também não vai acontecer ali e, portanto, meus amigos, assumamos todos as 

responsabilidades, assumamos todos as responsabilidades. E não vale a pena 

embarcarmos em coisas que parecem fáceis porque não são, às vezes as coisas não são o 

que à primeira vista parecem ser e, portanto, é isto que eu vos apelo. Relativamente a estas 

questões e também, Senhor Presidente, já agora também que me pergunta, aquele jardim 

bonito que o Senhor Paulo Cruz veio referenciar no parque da igreja, está a pensar tratar 

dele, com certeza. Muito obrigado, eu também não tinha dúvidas rigorosamente nenhumas 

que isso iria acontecer. Se calhar, podia pedir aqui de Presidente de Junta em Presidente de 

Junta e, naturalmente, que também e todos nós nos entendemos relativamente a outra coisa. 

Mesmo que assim não fosse, nós na outra Assembleia Municipal anterior aprovamos aqui 

um conjunto de acordos de execução conjuntas, em termos de funcionamento, em pouco ou 

nada alterou e muito menos em áreas territoriais, onde as competências e as delegações de 

competências são delegadas nas Juntas de Freguesia e estão perfeitamente claras. Vale 

Domingos, mesmo que aquilo seja um espaço público da responsabilidade municipal, está 

numa área que foi consignada no acordo de execução à Junta de Freguesia, vocês estão a 

dar um tiro ao lado, vocês estão a atacar quem não têm que atacar, percebam isto, porque 

vocês estão equivocados e isto não é mais do que um equívoco. ------------------------------------

----- Cara Salomé, relativamente Às questões sobre o bairro de Vale Domingos, nós 

estamos a trabalhar no bairro e, em princípio, muito em breve o bairro terá, pelo menos, 

mais algumas casas atribuídas. Estamos, efetivamente, com um conjunto de trabalhos em 

contratualização para podermos ir. Relativamente à questão do dinheiro de outros, de outros 

Orçamentos Participativos, nomeadamente, nacional, quero-lhe dizer que a Câmara 
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Municipal de Águeda não gere nenhum desse dinheiro, aliás, como bem foi dito aqui pelo 

Senhor Ricardo Pereira, esse dinheiro vai ser gerido pelo ICNF e suponho que pela Quercus 

e há aqui um outro projeto que eu soube disso, porque efetivamente os proponentes me 

disseram, tiveram o cuidado de me mandar um mail no dia em que também tiveram 

conhecimento de que efetivamente tinha sido decidido assim. No Orçamento Participativo 

Jovem, eu estive nesse momento, fui, e digo-vos uma coisa, foi um momento feliz para o 

nosso Concelho, estive efetivamente com os proponentes, nomeadamente, com as pessoas 

de Vale Domingos, e nesse momento disponibilizei todos os serviços da Câmara e que 

mantenho disponíveis para podermos efetivamente captar e desenvolver e levar o mais 

longe possível a possibilidade de investir esses dinheiros. Agora, que fique absolutamente 

claro que nós não fomos nem tidos nem achados nesse processo e que, efetivamente, 

foram chamadas outras entidades que, nomeadamente, vêm intervir ali, e muito bem, mas 

que estaremos naturalmente e continuamos, como no princípio, disponíveis. Volto a dizer 

que o projeto tem muito de diferenciador, é de aplaudir, tem sido um grande projeto, mas, 

meus amigos, cada um assuma as suas responsabilidades nele. -------------------------------------

------ Há aqui outras questões também que me foram colocadas, nomeadamente, no que diz 

respeito à empresa que está neste momento a prestar serviços de limpeza aos edifícios 

municipais. Têm-me chegado algumas situações, nós fizemos uma coisa, nós temos, como 

vocês sabem, a contratualização com esta empresa deriva de um concurso público que foi 

feito e esta é a empresa vencedora, é uma empresa que suponho que é da zona de Leiria, 

mas que tem uma implementação e, sobretudo, presta serviço a nível nacional. A empresa 

em termos financeiros não estará nas melhores circunstâncias por aquilo que nos chega da 

parte da sua administração e, por um lado, e por outro lado, se calhar não está a ser 

completamente cumpridora. Estamos a receber faturações de edifício a edifício e com 

parecer dos técnicos responsáveis por cada um desses edifícios a garantirem-nos que as 

limpezas estão a ser prestadas dentro da normalidade. Não estando, naturalmente que não 

pagamos. E reparem numa coisa, esta questão com os funcionários é uma outra questão, 

naturalmente que já tive alguns funcionários a falar comigo e pedi-lhes para nos darem 

conhecimento formal dessas situações, o que ainda não aconteceu. O telefonema já recebi, 

formalmente ainda não recebi rigorosamente nada, mas atenção, tive esta conversa clara, 

preocupa-me e muito esta questão dos funcionários poderem não estar a receber, tenho 

aqui no telemóvel mensagens a dizer que está tudo sanado, neste momento, já de alguns 

dias, eu diria, do princípio deste mês. Espero que assim continue. Queria também dizer-vos 

que a questão dos semáforos, os semáforos, às vezes, e há aqui uma duplicidade, às vezes 

efetivamente são colocados em intermitente porque são geradores ali de uma firma, nós 
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temos uma empreitada para decorrer em que se prevê que haja alteração daquele layout. 

Algumas vezes, deliberadamente e a pedido de muita gente, fazemos isso, assumidamente, 

e porquê? Porque efetivamente os semáforos são relativamente antigos, não têm a 

capacidade de serem memorizados de forma muito ágil, de terem alguma maior inteligência, 

chamemos-lhe assim e, efetivamente, gera filas grandes sobretudo entre a rotunda, entre a 

rotunda de baixo, a rotunda da Fechadura, e o semáforo, e como há ali relativamente 

poucos movimentos tem acontecido assim, é uma coisa para analisarmos bem e para 

percebermos se efetivamente não está alguma questão de segurança aí posta em causa 

mais seriamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Penso que também respondi ao Senhor José Vidal relativamente a esta questão do 

Parque de Vale Domingos e queria-vos dizer aqui o seguinte relativamente, agora voltando 

a pegar naquilo que foi dito aqui pelo Senhor Presidente da Junta de Belazaima. Falamos da 

floresta, mas falamos do posto médico, e eu queria pedir ao Paulo Tomaz que me permitisse 

associar-me, mas com bastante ênfase, à homenagem que fizeram aqui ao António Arnault. 

Naturalmente, a todos os outros tive o cuidado de decretar luto municipal na altura e, 

portanto, a nossa posição está mais do que clara, mas relativamente ao António Arnault eu 

queria aqui dizer o seguinte, é indiscutivelmente o criador do Serviço Nacional de Saúde, 

que enquanto profissional de saúde me fez orgulhar de ser português, e mantenho esse 

orgulho, cada vez que atentam contra aquele serviço naturalmente ferem-me, mas ferem-me 

muito, a minha homenagem grande, porque no momento em que soube da morte dele 

também eu fiquei muito triste e percebi claramente que ficou, que há ali alguém que marcou 

indiscutivelmente este País por muito tempo e, portanto, queria fazer esta minha nota. --------

------ Relativamente às questões do Paulo Cruz, as bocas de incêndio efetivamente nós 

levantamos aqui uma série de questões à AdRA por causa do mau funcionamento de 

algumas bocas de incêndio e queremos dizer que a AdRA contratualizou com o ex-

comandante dos Bombeiros de Albergaria e ex-Codis, o comandante Bismarck um trabalho 

à escala, portanto, de todos estes municípios e nós já lhe mandamos todos os elementos 

que nos foram solicitados para isso, um trabalho de verificação e de solução de algumas 

ineficiências em todo este sistema, isso foi-nos garantido que está a decorrer e, portanto, 

em breve teremos o resultado desse trabalho e, sobretudo, a correção de algumas 

disfuncionalidades. De qualquer modo, eu tomo nota desta questão da igreja, uma nota, em 

contrapartida, em alguns sítios que não havia, neste momento, já temos, e temos algumas 

outras que andamos a verificar e que fizemos alteração, porque efetivamente algumas delas 

não estavam completamente funcionais. O Parque da Igreja naturalmente que continuará, 

mas depende muito da Junta de Freguesia que é proponente da obra e penso que sim, que 
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tem condições para continuarem com aquela obra. -------------------------------------------------------

------ Relativamente ao Senhor Amílcar, pensava que vinha dar os parabéns porque ao fim 

de tantos anos a dizer que nunca ninguém foi fazer nada para a Alagoa, neste momento, 

traz obras na Alagoa. Eu pensava que era isso, ainda não foi, mas penso que na próxima 

vem cá dar os parabéns.” ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Humberto José Tavares Moreira – Juntos:----------------------------------------------------------

------ “Antes de mais, Senhor Presidente da Junta, Vasco, obrigado por esta receção à moda 

serrana, como sempre, peito aberto, coração cheio, como só nós sabemos receber. Quem 

me conhece menos bem provavelmente não saberá, mas esta é a minha freguesia de 

nascença, é aqui que eu habito e comungo com muitos destes colegas que estão aqui, no 

público, uma série de dificuldades que o isolamento serrano nos traz por inerência. Mas há 

uma série delas que nós também nunca nos poderemos livrar que é a distância a que 

estamos de tudo, temos que fazer, dez, doze, quinze, vinte quilómetros, no caso aqui de 

Agadão, até chegarmos a Águeda e quando muitas vezes nos queixamos, quando estão a 

dois, três quilómetros de Águeda, eu nem quero ir Guistolinha perguntar às pessoas o que é 

que elas pensam de uma série de coisas. Porque é muito mais difícil aquilo que nós 

passamos aqui e tudo se multiplica. Nesse contexto, existe uma problemática que nos 

assola quase todos os anos que é a questão dos incêndios, ordenamento florestal e tudo 

aquilo que daí resulta. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Câmara sempre foi uma pessoa muito ativa neste âmbito e foi 

uma das primeiras promessas dele, foi olhar para as freguesias, e olhar para as freguesias 

não é só transferir verbas, porque isso é muito fácil, resume-se isto a um determinado 

volume monetário e termina tudo ali. Não, há uma série de obras estruturais, uma série de 

coisas que são feitas e que efetivamente não estão materializáveis num orçamento. Mas 

quando nós a vemos, digamos, sair do papel, tomamos nota e sentimos o verdadeiro 

impacto delas. Como o Vasco falou há pouco, temos algumas a decorrer na freguesia que 

são importantíssimas, o caso de Alcafaz é algo, pronto, só quem não conhece a aldeia, 

convido-vos a visitar, a ir lá ver aquele trabalho, porque aqui nós fazemos de outra forma, 

nós temos de nos organizar, temos que nos unir, fazemos o projeto, pensamos as coisas, 

falamos uns com os outros e depois avançamos, não estamos à espera que venha alguém 

da cidade cá para cima. Não, criamos estas ideias. Em Castanheira do Vouga é exatamente 

o mesmo, há trinta anos, quarenta anos que se falava naquele acesso na zona sul de 

Castanheira do Vouga, forma ali uma zona tampão entre a freguesia do colega Pedro Vidal 
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e Castanheira do Vouga, que muitas vezes é útil. Ainda no último incêndio isso aconteceu, 

não havia uma faixa para, digamos, compartimentar ali aquelas duas zonas, que se pudesse, 

por exemplo, aplicar um contrafogo, não existia. Mais uma vez, Senhor Presidente da 

Câmara, obrigado por olhar para nós e é um agradecimento que lhe faço. -------------------------

------ Existe outra questão, que às vezes me abordam na rua, que eu já tenho falado com ele 

e eu sei que ele esta semana teve uma reunião nas Estradas de Portugal e prende-se com a 

qualidade do asfalto na Nacional 333, que liga Caramulo a Aveiro. Uma parte do troço entre 

Bolfiar e Águeda, eu já não falo de Águeda até Aveiro, está lastimável, e não falamos só de 

problemas para as viaturas, falamos de problemas, efetivamente de segurança. Na zona da 

Alhandra existia lá um buraco enorme, por várias vezes encontrei camiões em contramão 

por causa daquele buraco. A Câmara tem feito alguma coisa para resolver aquilo, mais do 

que lhe compete, porque todas as vezes que encontrei esses problemas falei diretamente 

com o Senhor Presidente e no mesmo dia as coisas ficaram resolvidas, mas colocava a 

questão ao Senhor Presidente, se efetivamente saiu alguma coisa produtiva dessa reunião e 

se podemos contar com o apoio do poder central para a resolução de alguns destes 

problemas?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

----- “É um enorme prazer estar aqui novamente numa Assembleia nesta União de 

Freguesias. Senhor Presidente, a minha intervenção visa apenas dar-lhe uma oportunidade 

de esclarecer melhor as suas afirmações em resposta às questões que lhe foram colocadas 

pelo público. Ou então eu terei percebido mal porque, tanto quanto me parece, disse que o 

Centro de Emprego colocou duas pessoas no Parque Botânico de Vale Domingos, dois 

POCs, que a Câmara Municipal nada tinha a ver com isso, que eles não são funcionários e 

que eles não recebiam instruções ou orientações dos serviços municipais. Creio ter 

resumido a sua intervenção. Mas também disse que os ia chamar na segunda-feira à 

Câmara Municipal, então para quê.”---------------------------------------------------------------------------

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

------ “Começo por pedir desculpa por chegar um pouco tarde neste regresso a casa e 

agradecer, ainda assim, o bom repasto que tive. Como diria o meu falecido sogro, Armindo 

Portela, ‘se eu tenho vindo a horas ainda iam querer que eu comesse sopa, assim passei 

logo diretamente ao leitão’. Queria referir aqui uma aproximação à grande efeméride 

municipal do AgitÁgueda, estamos a aproximar-nos, o Grupo Municipal do Partido Socialista 

e os executivos que apoiou e que promoveu durante três mandatos, defendeu 

acerrimamente este evento, continuamos a fazê-lo e queremos continuar a fazê-lo durante 

muitos anos, porque ele estrategicamente é uma alavanca para muitas outras atividades. 
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Mais que uma ação de divertimento, é uma alavanca que potencia o nosso Concelho, que o 

projeta e que ajuda a criar a marca Águeda. E a melhor forma de o defender, é 

contribuirmos todos um pouco para algumas suspeições, alguns aspetos que muitos dizem 

ser nebulosos, sejam cuidados. Então gostaria de deixar ficar o alerta e também deixar a 

promessa de que este assunto será seguido na Comissão de Economia e Finanças a que 

presido, que será bom que seja claro, o orçamento da edição dois mil e dezoito do 

AgitÁgueda com as suas receitas das concessões, dos bares, da concessão que foi feita às 

bebidas, bem como as suas despesas de animação de rua, de contratação de animadores, 

para além dos artistas, que seja de facto possível prestar contas, que todos nós nos 

conseguimos rever nelas, confiar e sabermos que a nossa adesão a este evento é uma 

forma de o tornar também ainda mais sustentável no futuro e mais projetado e que melhor 

projete Águeda.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD:------------------------------------------------------------

------ “Também tenho uma costela daqui, o meu avô era de Castanheira. Um abraço para 

todos vós, um abraço para o Vasco, em especial, pela forma, e para toda a equipa dele, 

naturalmente, pela forma tão simpática com que nos recebeu, bem haja, é sempre um 

prazer estarmos aqui. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria, antes de fazer a minha intervenção, só falar de um tema que o Senhor 

Presidente levantou aqui, que eu acho que é importante. Quando falava das limpezas, 

referiu-se ao concurso público. Parece que às vezes há um certo aligeirar das 

responsabilidades. A Câmara Municipal não deixa de ter responsabilidades por fazer um 

concurso público para a prestação de um serviço. Tem um júri e depois tem formas de o 

avaliar. A mesma coisa se prende quando falamos de Vale Domingos e falamos da 

competência delegada. Ainda há dias, segundo o que sei e se estiver enganado o Senhor 

Presidente da Junta de Águeda vai-me corrigir, foi paga a prestação do primeiro trimestre 

deste ano, relativamente às competências delegadas. Ora, se não foram cumpridas… Peço 

desculpa, a do segundo ainda não acabou, pagou foi a do ano passado. Pagou duas ou três? 

Três, pronto, pagou três. Bestial. Pagou três, com certeza que o serviço estava bem feito, 

senão não tinha pago. Bom, indo àquilo que me traz aqui, eram sete, sete de dezembro de 

dois mil e dezasseis, eu vim aqui também, tal como veio o meu amigo Zé Vidal, na 

intervenção do público, falar numa coisa que se chamava AdRA. Hoje já foi falada pelo meu 

companheiro Vasco Oliveira e eu também queria falar nela. -------------------------------------------

------ Em primeiro lugar, para saudar todos aqueles que permitiram que as obras hoje 

estivessem em bom curso nesta freguesia e, à frente deles, não vou saudar a Câmara, não 

vou saudar a AdRA, vou saudar cada um de vocês que aqui está e os outros que estão lá 



28 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/junho/2018 

em casa. Porque foram vocês e os outros, com o dinheiro que pagaram a mais, que 

permitiram que esta obra fosse feita. Eu lembro a intervenção que vim aqui fazer cortada a 

meio, em dois mil e dezasseis, e disse, reafirmo, e volto a dizer, por ano, estamos a pagar 

mais três milhões de euros de água e saneamento. Lembrando aquilo que foi dito há doze 

anos atrás, era necessário investir trinta milhões em água e saneamento, fazendo cerca de 

nove anos de adesão à AdRA, significa que mais ou menos, hoje, o saneamento com o 

dinheiro que nós pagamos a mais estaria concluído. O que, de facto, não aconteceu. E, 

portanto, se posso e devo saudar-vos a todos pelo facto de estarmos a fazer saneamento 

em Belazaima, não posso esquecer, não devo esquecer e seria muito mau esquecer, todos 

aqueles que ainda não o têm. -----------------------------------------------------------------------------------

------ E nesta matéria, Senhor Presidente, porque também fazia parte do executivo consigo, 

se não se esquece, eu votei contra, o Senhor votou a favor, eu era contra esta solução, o 

Senhor foi a favor. Portanto, essa responsabilidade de estarmos a pagar a mais também é 

sua. Lembro, no entanto, que nessa Assembleia em que vim aqui falar, eu referi o seguinte, 

o Senhor Presidente da Câmara, então, Gil Nadais, que não estava cá, era o Senhor Vice-

Presidente da altura, hoje Presidente, enfermeiro Jorge Almeida, que estava a liderar o 

Executivo, eu referi que o Senhor Presidente tinha em suas mãos um relatório que dizia 

assim ‘estamos prejudicados em cerca de seis milhões’, à altura, o relatório é de setembro 

de dois mil e catorze. Podemos falar aqui de valores, orçamentos participativos, obras de 

vinte, trinta mil euros, obras sem dinheiro, obras com dinheiro, seis milhões é muita massa, 

é muito dinheiro, é dinheiro demais para estar fechado numa gaveta de uma secretária e 

não ser partilhado com esta Assembleia. Porque se seis milhões não justificam, durante 

estes dois anos, serem trazidos aqui como um ponto, que justificará? E nós continuamos a 

pagar. Eu lembro que ainda temos mais quarenta anos para pagar e os nossos concidadãos 

continuam sem saneamento, muitos deles. Este era o primeiro ponto, queria relembrá-lo, 

porque eu acho que essa também é nossa função, fiscalização, ir relembrando aquilo que 

não está bem. Se calhar é mesmo essa, porque para saudar o que está bem, não era 

preciso cá estarmos. É importante tocarmos naquilo que está mal, para se corrigir. -------------

------ E por falar nisso e já que falei em Aguada de Cima, e como sabe sou de Aguada de 

Cima, tenho obrigação de conhecer tão bem ou melhor que o Senhor aquela freguesia, 

também saúdo a intervenção que foi feita no centro da vila. Como sabe, por acaso, até sou 

vizinho dessa obra, mas não posso esquecer mais uma vez o resto da Freguesia, Freguesia 

de Aguada de Cima e, se me permitem os meus amigos de Belazaima, é talvez a única 

Freguesia do Concelho de Águeda que tem três vias a saírem do centro em terra batida. 

Vou enumerá-las, a variante de Aguada de Cima, Rua da Canada, chamem-lhe o que 
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quiserem, na sua versão mais minimalista que vai até à Estrada de São Martinho, na sua 

versão que eu considero mais justa, que vem até aqui, até Belazaima, vão treze anos, vai 

muito tempo para esse projeto não ter andado para a frente, continua em terra batida. A Rua 

da Mata, uma alternativa à Rua da Forcada, continua em terra batida. A Rua do Cabeço da 

Igreja, também sai junto da Igreja, está em terra batida. Posso e devo enquanto Aguadense 

elogiar o que está bem, mas não me peçam que esqueça o que está mal, isso nunca o farei, 

poder-me-ão dizer ‘falta o saneamento’, eu concordo, falta mesmo o saneamento, já lá devia 

estar, ainda há bocadinho toquei no assunto, mas entre Vale Grande e São Martinho 

também faltava e a estrada foi asfaltada. Ainda agora alcatroamos, permitam-me que possa 

dizer alcatroamos, porque o dinheiro era de todos nós, uma Rua em S. Martinho que vai dar 

à Associação, peço desculpa, quem conhece sabe, passa no meio dos Pinhais, não tem 

saneamento, pode ter evolução futura, mas, meu Deus, a vida é feita de escolhas, 

prioridades, alguém lhe passa pela cabeça que esta rua seja mais importante que a variante 

de Aguada de Cima, a mim não, e não me peçam que eu pense assim, porque eu não vou 

pensar assim, as opções são para ser assumidas e nessa matéria, quanto a mim, estão 

erradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A última questão que lhe queria trazer, até porque acho que não devemos ser muito 

maçadores, a Ordem de Trabalhos é extensa, prende-se com os lixos, à semelhança da 

limpeza, e acho que é uma questão transversal a todas as freguesias, estamos com 

problemas graves em termos da recolha dos lixos, sei que o Senhor Presidente da Câmara 

está preocupado com isso, mas peço-lhe um esforço adicional no sentido de resolver essa 

questão.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Jorge Reis Tavares – PJF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga:-----------------

------ “Eu trazia só aqui duas coisinhas, em primeiro lugar uma palavra de apreço ao nosso 

colega Vasco pela forma como nos recebeu e às suas gentes, naturalmente. Também 

congratular, embora não tenha nada a ver com isso, pelas obras de saneamento, mas é 

uma questão que me é cara, não é? Porque eu ultimamente sou muito experiente nessas 

coisas do saneamento e, se por um lado, naturalmente vejo com satisfação aqui em 

Belazaima, como vi na minha freguesia, a realização das obras, por outro lado, espero que 

as obras corram melhores, naturalmente como vão ser feitas no verão à partida não terão 

tantas dificuldades como nós, porque eu acho que as pessoas precisam do saneamento, 

querem o saneamento, ficam muito satisfeitas de as obras começarem, mas ao fim de 

quinze dias ficam fartinhas de pó, pó, estradas cortadas, buracos, etc., portanto, boa sorte, e 

ainda por cima há aquele trajeto que aconteceu na minha freguesia que é, primeiro vêm 

pedir ajuda à Junta, a Junta naturalmente pede à Câmara, a Câmara naturalmente manda 
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para quem de direito que é para a AdRA. Como naturalmente a AdRA não pode abrigar o 

empreiteiro a fazer as coisas como pretende, isto volta tudo à casa da partida, que é a Junta, 

mas depois já não sai mais de lá, não é? Portanto, espero que, pronto, em tom de 

brincadeira, mas espero de facto e faço aqui um apelo às gentes de Belazaima que tenham 

a paciência que estas obras requerem, são obras complexas, não é, nem sempre correm 

como era expectável, há avarias, há coisas mal feitas como nós também no nosso trabalho 

e, acima de tudo, espero que corra bem, fico muito satisfeito que é uma obra essencial em 

qualquer freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria também só colocar aqui uma questão à consideração do Senhor Presidente, 

porque inclusivamente a próxima Assembleia Municipal será na minha freguesia e aí sim 

serei, alongar-me-ei um bocadinho mais. De qualquer das formas, queria só fazer aqui um 

pedido, dentro do possível, porque estão a decorrer finalmente as obras de pavimentação, 

tanto na Trofa como em Segadães, e também penso que em breve em Lamas, e há aqui um, 

e eu só trouxe aqui o assunto porque há aqui uma oportunidade, penso eu, quase única de 

resolver algumas questões em termos de pavimentação e falo nomeadamente no caminho 

da Gafa em Segadães, falo também em alguns becos ali na Rua da Nogueira, falo da Rua 

do Canto em Lamas do Vouga, falo no Beco do Sargedo em Segadães, ou seja, há ali 

algumas ruelazitas, alguns acessos, algumas entradas de casas que, penso eu, salvo 

melhor opinião, seria agora de aproveitar as máquinas lá estarem, porque todos nós 

sabemos que um dos custos principais em termos de alcatroamento é precisamente o 

transporte das máquinas, não é? Que fica caríssimo. Portanto, e era apelar ao Senhor 

Presidente que, dentro do possível e dentro daquilo que for o entendimento da Câmara, 

claro, se possível aproveite esta oportunidade para resolver ali algumas situações que já há 

muito vão sendo, vão sendo pedidas e se calhar tão cedo não teremos oportunidade de as 

resolver.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Manuel Castanheira Martins – PJF de Águeda e Borralha:----------------------------

------ “Antes de mais, quero-vos dizer que eu não sou um político, as palavras que vocês vão 

ouvir, vão se calhar ficar espantados com aquilo que eu vou dizer, mas é bom que as 

pessoas saibam, saibam desde já a minha maneira de ser, a minha maneira de estar. Eu, 

quando entrei nesta aventura política, fui convidado pelo meu amigo Paulo Seara com quem 

estive com ele oito anos na qualidade de secretário da Assembleia de Freguesia e, 

obviamente, também tive conhecimento do projeto de Vale Domingos. Aceitei, com muito 

gosto, o repto que ele me deu, pelo trabalho desenvolvido, por toda uma dinâmica que a 

União de Freguesias de Águeda e Borralha teve nos dois mandatos que o Paulo teve e que 

eu, com muita honra e muito orgulho, estive ao lado dele. E, de facto, eu quando cá cheguei, 
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no dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezoito, tive que me inteirar das situações e, 

curiosamente, dos processos todos que eu tive, aquele que mais mexeu comigo foi de facto 

o Parque Botânico de Vale Domingos. ------------------------------------------------------------------------

------ Eu não sou político, não estou ligado ao PS, sempre tive uma forma muito própria de 

estar na vida, uma forma direta, falar olhos nos olhos, de proximidade de relação, de 

equidade, de equilíbrio. Eu não tenho receio de ninguém, nem tenho medo das palavras, 

nem daquilo que me apontam. E, de facto, quando lá cheguei e comecei a ver o dossier 

Parque Botânico de Vale Domingos, fiquei muito admirado de ver tão pouca documentação 

que ligava a União de Freguesias àquele Parque Botânico, com sinceridade não encontrei, 

poderá haver, atenção, que fique claro isto, poderá haver, mas eu desconheço. Como 

sempre tive desde o primeiro dia que lá cheguei, sempre fiquei disponível para todas as 

associações, para as pessoas que me quiserem abeirar, eu não ando escondido, não nado 

de rabo de fora, felizmente tenho a cabeça bem erguida, bem levantada, falo com toda a 

gente da esquerda, direita, do centro, de toda a gente, de várias etnias, dos vários 

quadrantes, das várias idades, tento-me enquadrar dentro do panorama de cada um e por 

esta forma também me tentei enquadrar o que é que se passa em Vale Domingos. Desde a 

primeira hora, sempre que lá cheguei, sempre que Vale Domingos quis fazer reunião com o 

Executivo da União de Freguesias nunca negamos, tivemos sempre a abertura necessária 

para os ouvirmos, e posso-vos dizer que recebi um mail, que é assim que eu gosto de 

funcionar, eu gosto de funcionar com coisas escritas, porque palavras levam o vento, eu 

gosto de ter coisas escritas para me poder documentar, porque amanhã eu posso-me 

esquecer e o documento assim é feito. Vem no mail, proveniente do Parque em Vale 

Domingos, no dia sete de novembro, que me diz “bom dia, Senhor Presidente, conforme 

conversas que temos tido, vimos por este mail solicitar a Vossa colaboração e apoio para 

itens e assuntos que consideramos importantes: limpeza geral urgente no Parque Botânico, 

uma ou duas ceifeiras com o respetivo equipamento de segurança, dois colaboradores a 

tempo inteiro para limpeza e manutenção dos vários projetos, mangueira de rega de 

duzentos metros, quinhentas estacas para estacarmos e endireitarmos as árvores, apoio 

monetário anual para a aquisição de terrenos da zona dos moinhos da Ribeira, reconstrução 

dos moinhos e ….” não vale a pena dizer mais nada, pois não? “Agradecendo o carinho que 

nos tem demonstrado e esperamos retribuir à altura, obrigado por serem nossos parceiros. 

Os melhores cumprimentos” e assina povo de Vale Domingos e voluntários, isto no dia sete 

de novembro de dois mil e dezassete. Na edição do Jornal de Notícias de vinte e seis de 

fevereiro de dois mil e dezoito e por aquilo que eu tive conhecimento em relação ao 

desenvolvimento do Parque Botânico de Vale Domingues, a equipa do Paulo Seara sempre 
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teve um amor incondicional à construção daquele espaço, é inegável, é inegável, até na 

brincadeira me diziam aquele espaço é a Quinta do Manholas, isto é inegável, porque o 

Paulo tinha um amor inconcebível àquele Parque Botânico, o Paulo que eu conheço desde o 

tempo de escola primária, ele hoje tornou-se um homem enriquecido em nome de árvores e 

de toda a parte botânica precisamente pelo estudo que fez com o Parque de Vale Domingos. 

------- A União de Freguesias de Águeda e estão lá faturas, não vos passa pela cabeça o 

dinheiro que gastou na aquisição e na plantação de árvores naquele Parque Botânico, estão 

lá árvores de grande qualidade e com grande custo financeiro e isto quer dizer que o Paulo 

Seara e a sua equipa sempre demonstrou um amor indesmedível sobre a elaboração do 

Parque Botânico de Vale Domingos, um espaço que estava morto, um espaço de silvado, 

um espaço que não tinha vida, mas o Paulo Seara deu-lhe vida, o Paulo Seara deu-lhe amor, 

deu-lhe estrutura, muitas vezes vi o Paulo Seara ia para lá ao domingo ver como é que 

estavam as árvores, se as árvores estavam a precisar de adubo, se estavam a precisar de 

água, era uma situação que nós víamos frequentemente ao longo destes oito anos. Desde 

que eu tomei posse e volto à tal edição de vinte e seis de março do JN, fala-me o título do 

JN, “Águeda, Vale Domingos, conhecida pela violência, é hoje um Parque Botânico erguido 

por voluntários, já recebeu quatrocentos mil euros”. A União de Freguesias não recebeu 

nenhuns quatrocentos mil euros. Aqui o Jornal diz que sim. “Orçamentos para o povo 

revitalizam aldeia marginalizada”, está aqui no JN e depois curiosamente vamos começando 

a desenvolver isto e a jornalista pergunta ‘como é que nasceu tudo isto?’ e o que está aqui 

escrito é “em Vale Domingos – Águeda, um grupo de amigos juntou-se há nove anos para 

virar do avesso a terra que os viu crescer. Éramos conhecidos pelos piores motivos, as 

pessoas até tinham dificuldade de arranjar emprego só por serem de cá. Num jantar 

decidimos que íamos mudar isso - recorda Ricardo Pereira, empresário de Ferragens, 35 

anos. As ideias começaram a germinar e o primeiro objetivo foi transformar um terreno 

abandonado no centro da aldeia para dar outra imagem da terra a quem chegasse, foi assim 

que nasceu o Parque Botânico de Vale Domingos”. Como veem, foram as pessoas de Vale 

Domingos que nasceram o Parque Botânico, portanto nem foi a Câmara Municipal, nem foi 

esta União de Freguesias, ninguém fez, foi o povo de Vale Domingues que criou e que foi de 

facto reconhecido por todos, sim, Senhor, maravilha, ótimo, fantástico, parabéns. Como é 

que em vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito até vinte e sete de março de dois mil e 

dezoito, eu recebo este seguinte mail “Boa tarde, agradecemos desde já a maneira cordial 

como os elementos da nossa direção foram recebidos pelos elementos da União de 

Freguesias ontem à noite. Conforme conversa, enviamos a lista de necessidades que temos 

de ferramentas” e disseram-nos aqui a quantidade básica, “equipamentos básicos para 
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limpeza e manutenção, duas ceifeiras, dois carros de mão, cinco enxadas, duas forquilhas, 

martelos, sendo que o que temos necessidade com mais urgência são uma ceifeira com o 

respetivo equipamento de manuseamento e proteção, um carro de mão, uma pá, um 

ancinho e uma serra”. Meus amigos, nesse dia que eu recebi este mail dei instruções para 

facultarmos à Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos, que me foi dito naquela 

reunião que era a responsável pela manutenção do Parque e demos de imediato, foi a 

última reunião que eu falei com as pessoas de Vale Domingos. Quando fomos agora 

confrontados com estes mails em que atacam a União de Freguesias, eu quero-vos dizer 

abertamente isto, eu não ando aqui com políticas, nem ando aqui com nada, eu estou 

precisamente ao lado da Câmara Municipal, estou aqui ao lado deles porque eu sei como é 

difícil nós vermos aquele espaço e não termos soluções, mas acreditem que as soluções só 

podem ser feitas com diálogo, de uma forma aberta, franca, sentados à mesa, não é a 

atacar ninguém, é pôr as coisas nos corretos lugares e falar as coisas devidamente, eu 

estou disponível para estar sentado à mesa com quem do direito para tentar ajudar a 

população de Vale Domingos e o Parque, estou na disposição de com os meus homens de 

tentarmos colocar aquele Parque de novo bonito como o Paulo Seara o fez. ----------------------

------ Mas atenção, meus caros amigos, não vamos atirar pedras a ninguém, não vamos 

manifestar-nos politicamente, nem fazer deste caso um arremesso político, fica muito mal, 

quando se tem um movimento destes que foi reconhecido, fazermos um Facebook com o 

título ‘racismo e preconceito’, quando o que estamos a falar é de limpeza de um Parque. Se 

durante muito tempo, quando a Câmara metia lá funcionários, aquele espaço estava zelado, 

estava bonito, estava primoroso, eu não compreendo como é que em três meses está tanta 

gente a ser atacada, eu não compreendo como é que em três meses aquele Parque chegou 

a este estado, eu não compreendo porque razão não fui alertado, não fui ouvido, não fui 

achado, como também não compreendo as palavras de suspeição e ataque à União de 

Freguesias como me fizeram dizer que estávamos com uma reação zero. Eu não tenho 

reação zero, meus amigos, a minha reação é olhos nos olhos, cara a cara, é para falar, 

vamos falar, dentro das minhas dificuldades, e agora respondendo ao Deputado Carlos 

Almeida, eu até agora só recebi apenas um trimestre da Câmara Municipal de Águeda, um 

trimestre correspondente ao ano de dois mil e dezassete, mas não recebi mais porque de 

facto a Lei assim o determina, nós estamos à espera que o Tribunal de Contas dê o ok, a 

Câmara está a fazer de facto o seu papel real e correto, eu tenho que estar à espera que o 

Tribunal de Contas se manifeste dado que, como sabem, a União de Freguesias de Águeda 

e Borralha tem, portanto, um património financeiro a receber superior às restantes 

freguesias e, por isso mesmo, carece de um visionamento por parte do Tribunal de Contas 
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mas, mesmo assim, nunca virei as costas, mesmo assim, com as dificuldades que tenho vou 

ao terreno, vou falar com as pessoas, eu e os meus homens, e quando falo dos meus 

homens falo das equipas profissionais que tenho no armazém que desde a primeira hora me 

acolheram e estão ao meu lado, por isso mesmo é muito lamentável colocarem nomes, 

colocarem situações no Facebook com pessoas que nem sequer se identificam quem 

escreveu, mas acho que fundamentalmente não é a melhor forma para se encontrar 

soluções, para encontrar espaços verdes que sejam agradáveis para quem nos visita. A 

União de Freguesias de Águeda e Borralha está aqui ao dispor para o melhoramento de 

Águeda, essa é a minha bandeira, essa é a minha forma de estar, não é só a forma política, 

é assim na vida.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “A primeira nota de felicidade é para o Vasco e pela possibilidade que me deu de não 

ter necessidade de fazer dieta, poder cá vir comer a cima e, portanto, muito obrigado, Vasco, 

pelo excelente leitão. A segunda nota vai para o Senhor Presidente da Câmara, vi o Senhor 

Presidente da Câmara muito incomodado pela Associação ter mudado de opinião em 

relação ao ex-Presidente da Câmara Gil Nadais, se antes diziam mal, agora dizem bem e o 

Senhor Presidente da Câmara pelos vistos preferia que eles antes continuassem a dizer mal, 

foi esta a nota que eu retive da sua informação que deu aí. --------------------------------------------

------ A nova outra situação que eu gostaria de referir tem a ver com o processo de Travassô, 

Senhor Presidente, todos nós sabemos que temos um impasse na Freguesia de Travassô, 

todos nós sabemos que na freguesia de Travassô ainda não está constituída Junta de 

Freguesia. Este impasse tem sido muito suportado pelo Juntos, pelo candidato do Juntos, 

movimento que o Senhor liderou e lidera. Todos nós sabemos que o Sérgio Neves, atual 

Presidente da Junta, ganhou as eleições em Travassô sem maioria absoluta, mas ganhou 

as eleições em Travassô e, Senhor Presidente, o seu movimento no momento da eleição 

dos vogais criou um cenário em que os vogais já estariam eleitos, o processo decorreu, o 

Senhor hoje sabe, como eu sei, que a Senhora Juíza mandou executar as eleições para os 

dois vogais imediatamente, reconhecendo que eles nunca estiverem eleitos, retirando aquilo 

que era o argumento do Juntos neste processo. A minha questão é esta, Senhor Presidente, 

nós temos um impasse em Travassô, ontem eu estive lá presente e foram votadas várias 

listas. O Senhor Presidente da Junta, como o Senhor também sabe, a Lei quando foi criada, 

foi criada exatamente para que houvessem maiorias no executivo e, por isso, a Lei faz com 

que só o Presidente da Junta, só o Presidente da Junta possa indicar elementos para o seu 

executivo. O espírito do legislador foi este. O Senhor Presidente da Junta ontem pôs várias 

listas à votação, em todas as listas tinham dois elementos do PSD e um dos Juntos, penso 
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eu em quase todas as listas, passou por quase todos os elementos dos Juntos para 

pertencerem ao executivo, todas elas foram liminarmente recusadas pelos Juntos, a minha 

questão, que lhe faço especificamente a si, como Presidente da Câmara eleito neste 

movimento e como líder deste movimento e com influência neste processo, pode dizer que 

não a tem, mas nós sabemos que a tem, senão seria um líder fraco, o que é que o Senhor 

Presidente quer? Quer que a Junta de Travassô seja governada em minoria por quem a 

ganhou? É este o seu conceito de estabilidade que tem? Esta é a primeira questão que 

queria fazer sobre a União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira. ---------------------------

------ Segunda nota, queria falar sobre o AgitÁgueda. O Manuel Farias já veio aqui dizer que 

a Comissão de Economia vai estar atenta, e não venho falar, venho falar sobre as práticas 

do AgitÁgueda, já uma vez falamos aqui sobre as práticas do AgitÁgueda, eu tenho visto, 

Senhor Presidente, e espero que me posse responder, não está cá o Senhor Vereador 

Edson, nem a Dr.ª Elsa, mas espero que me possa responder, temos visto alguma 

contestação em relação ao processo da venda de bebidas nas esplanadas dos bares da 

Praça Primeiro de Maio. Queria, Senhor Presidente, que me confirmasse se estas 

esplanadas, os bares e balcões instalados na Praça Primeiro de Maio estão obrigados a 

vender cerveja, a cerveja que foi alvo da concessão para o AgitÁgueda. Recordemos, penso 

eu, que esta concessão foi ganha pela empresa Bebivende, que ganha há doze ou treze ou 

desde que iniciou o AgitÁgueda, ganha sempre esta concessão. Segunda questão, Senhor 

Presidente, se estas esplanadas e balcões de venda de bebidas estão licenciadas para 

venda normal dos seus produtos, pode a Câmara obrigar a que vendam estas bebidas? 

Pergunto, se estão licenciadas, pode a Câmara, tem a Câmara o poder de limitar na sua 

atividade comercial? Senhor Presidente, terceira questão, se for verdade que estão 

obrigados a vender aos preços do AgitÁgueda e tendo em conta que as Associações são 

obrigadas, Associações que estão também no AgitÁgueda, a venderem o prato do Leitão a 

dez euros e o prato normal a sete euros, eu pergunto, o restaurante que está na Praça 

Primeiro de Maio também está obrigado a praticar estes preços? Senhor Presidente, é 

verdade que a empresa que ganhou o concurso de fornecimento de bebidas, digo a 

Bebivende, teve direito a apresentar a sua proposta final depois de saber o preço 

apresentado pelas outras empresas não tendo sido dada a mesma hipótese aos outros 

concorrentes? Se é verdade, porquê? E se é capaz também de nos informar qual foi o valor 

pago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Terceira nota sobre os programas das férias escolares, programas para jovens das 

férias escolares que se chama Férias em Movimento, que a Câmara Municipal de Águeda 

organiza. Eu penso que a preocupação que temos que ter com os nossos jovens merece 
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alguma reflexão sobre estes programas que a Câmara tem implementado. As Férias em 

Movimento é um programa que a Câmara começou a executar que vai até aos, inicialmente 

ia até aos doze anos, agora vai até aos catorze, e aonde este ano, segundo me pude 

aperceber, aceita cento e vinte e cinco inscrições por semana e este programa já está 

esgotado. Bem, tenhamos uma ideia, este programa só existe, só funciona do dia vinte e 

cinco de junho ao dia vinte e sete de julho, basicamente quatro semanas. A minha questão é 

esta, Senhor Presidente, então os jovens só podem participar neste programa nesta data, o 

que é que fazem no mês de agosto? Os pais são obrigados a ficar em casa, a tirar férias 

obrigatoriamente durante o mês de agosto para acompanhar os seus jovens, é esta a 

política da nossa Câmara Municipal. Neste programa, a participação de cada jovem que não 

seja, que não esteja apoiado custa vinte e cinco euros, que não esteja incluído nenhum 

escalão custa vinte e cinco euros por semana, um casal com dois jovens paga duzentos 

euros para ter os seus filhos durante um mês neste programa se quiserem estar a trabalhar 

nos seus empregos, se quiserem vir para casa, pois, meus Senhores, já não pagam os 

duzentos euros, mas não têm, perdem provavelmente o seu emprego. Acha, Senhor 

Presidente, esta uma solução adequada de apoio aos nossos jovens? Senhor Presidente, 

este ano o programa tem uma extensão, não acaba aos catorze, fizeram uma extensão dos 

quinze aos dezoito anos, num programa redutor, do meu ponto de vista e que acaba aos 

dezoito, Senhor Presidente, os jovens não acabam aos dezoito anos. Hoje, os jovens têm 

períodos cada vez mais longos e, portanto, se nós queremos apoiá-los temos que mudar 

completamente isto, um dos fatores primordiais de fixação das famílias no território são os 

filhos, Senhor Presidente, nós em Águeda precisamos de fazer muito mais para que os pais 

sintam que os seus filhos estão bem acompanhados, estão em segurança e que, acima de 

tudo, tenham ocupações que os valorizem nos seus tempos livres. Este é o desafio que eu 

lhe lanço em nome de Águeda.”---------------------------------------------------------------------------------

----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: -----------------------------------

------ “Humberto Moreira, relativamente às questões da floresta, obrigado, efetivamente por, 

por, pelo, pelo elogio e, relativamente às estradas, portanto, estradas nacionais e 

nomeadamente a estrada que faz de Bolfiar para o Caramulo, efetivamente, está em 

péssimo estado, e disso dei mais uma vez conta na reunião que tive no IP agora, 

Infraestruturas de Portugal, mas não só, nós temos um conjunto de muitas situações que 

precisamos de resolver, a reunião de ontem foi demorada, mas penso que profícua, estão, 

há um compromisso de nos fazerem uma proposta para podermos desenvolver mais 

rapidamente um conjunto de projetos, nomeadamente, o da rotunda e da questão de 

resolvermos, pelo menos parcialmente, o acesso ao Casarão e a criação de uma rotunda na 
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Cerâmica do Auto e, portanto, há um compromisso por parte do IP de nos darem respostas 

muito concretas no prazo de quinze dias e espero que assim aconteça, o enfâse que 

colocamos nessa situações foi bastante forte. Naturalmente que voltei a abordar e abordarei 

em breve com outras entidades competente a questão da ligação Aveiro Águeda e, 

sobretudo, Águeda à autoestrada, porque efetivamente o nosso desenvolvimento torna cada 

vez mais urgente isto, naturalmente é público, todos os Senhores Ministros, Secretários de 

Estado que passam por aqui vou-lhes pedindo o favor de se lembrarem de serem mais uma 

voz a lembrarem-se desta necessidade, queria sobretudo pedir aqui porque eu acho que isto 

é uma coisa transversal e não é uma questão de política, é absolutamente uma necessidade 

e, portanto, pedir aqui uma união de todos nós, todas as forças políticas nesta matéria, cada 

um consiga fazer o máximo que pudermos, porque efetivamente precisamos efetivamente 

de andar, no IP e queria lembrar que a situação não é das mais confortáveis, 

nomeadamente, em termos de manutenção, porque neste momento, por aquilo que me 

disseram, nem contratos, estão à espera de que um conjunto de concursos se concretizem 

e possam assinar contratos de manutenção que estão, ou seja, as nossas vias estão sem 

contratos de manutenção, vias nacionais, sem contratos de manutenção há algum tempo, 

porque o período dos respetivos contratos foi terminando. Está muita gente e naturalmente 

que tendo andado incansavelmente com este processo, nos próximos dias continuarei, volto 

a pedir-vos efetivamente esta questão de apoio, porque não é uma questão partidária, o que 

nós conseguirmos naturalmente é o Concelho que o exige e, portanto, daí este meu pedido 

de união relativamente a esta matéria. -----------------------------------------------------------------------

------ O Dr. Miguel Oliveira falou-nos aqui da questão do POC e eu esclareço-o rapidamente. 

O Contrato de Emprego-Inserção está celebrado com a Câmara Municipal só que estes 

funcionários foram imediatamente colocados ao serviço do Vale Domingos. Aquilo que eu 

disse é que, efetivamente, dadas as fotos e aquilo que na realidade nos aqui trouxeram, 

essas pessoas não estão efetivamente a ser utilizadas e, como tal, a Câmara, que é titular 

do tal contrato e que lá colocou, emprestou as pessoas, exatamente, é isso mesmo, essas 

pessoas, porque o contrato foi celebrado com a Câmara Municipal, naturalmente, na 

segunda-feira vou chamá-los e vou-lhes dar que fazer, porque terá se ser assim. ---------------

------ Relativamente à questão do AgitÁgueda, eu acho que é um péssimo trabalho aquele 

que nós podemos estar a fazer, que é quando colocamos aqui toda uma nebulosa e não 

concretizamos relativamente, eu por isso até agradeço sinceramente ao Hilário Santos 

porque, e estava a tentar responder ao Manuel Farias, agradeço por alguma clareza e pelo 

menos colocar as questões, porque me parece que outra vez este ano é a questão das 

bebidas, porque isto é cíclico e, Senhor Deputado Manuel Farias, no tempo em que o 
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Executivo era PS também havia estas coisas, havia o diz que disse e estas coisas todas. Eu 

volto a pedir, eu não estive nesta reunião e muito menos estive no momento da decisão, as 

pessoas não podem sair das reuniões estando tudo perfeitamente normal e depois 

começarem a mandar uns bitaites ou no Facebook ou qualquer coisa, porque agora é por aí 

que as coisas andam mais, habitualmente, ou no diz que disse e não concretizarem, se há 

qualquer coisa que efetivamente esteja mal, eh pá que escrevam, por amor de Deus, para 

nós olharmos para aquilo e para percebermos. Há, indiscutivelmente, da minha parte toda a 

confiança em quem está a gerir este projeto, aliás é a mesma pessoa de sempre e este 

clima de suspeição assim de que parece que há alguma coisa que não esteve bem, porque, 

efetivamente, isto acontece em tantas coisas da nossa vida, por vezes, acontecem tantas 

coisas na nossa vida, nós às vezes não gostamos da sentença e tentamos mudar os juízes, 

é, é um bocadinho assim. A Bebivende, efetivamente, tem ganho os concursos das cervejas, 

mas eu nunca vi ninguém que tivesse feito melhor oferta e ter ficado para trás e se alguma 

coisa não esteve bem, volto a pedir, escrevam, as pessoas, escrevam. ----------------------------

------ Depois, a seguir naturalmente que queria, a questão dos seis milhões da AdRA, Carlos 

Almeida, é uma situação que efetivamente eu falei nisso, é uma situação que me preocupa, 

é uma situação que, nós vamos ter uma Assembleia geral da AdRA daqui por uns dias e é 

um assunto que todas as reuniões da Assembleia Geral isto tem vindo a talhe de foice, 

porque efetivamente este é um assunto que tem que ser resolvido. Águeda não está sozinho 

no rol dos prejudicados, há outros municípios que também estão prejudicados, agora nós, 

indiscutivelmente, somos os maiores prejudicados nesta questão da estrutura acionista da 

AdRA, nós temos e toda a gente já percebeu a nível da AdRA e todos os Executivos, todos 

nós já percebemos e já toda a agente percebeu que é incontornável para Águeda este 

assunto ficar resolvido. Volto aqui a dizer, eu não sei de que forma é que depois se 

processará a retribuição e, deste financeiro, porque isso ainda não está tratado, mas que 

isto vai ter de ficar aqui resolvido, isso é absolutamente claro, porque não pode ser de outra 

forma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aguada de Cima naturalmente tem um conjunto de estradas que não estão 

pavimentadas e outras que estão em mau estado e isso acontece um pouco por todo o 

Concelho, a Rua da Canada, a Variante como lhe chamaram um dia, nós já fizemos pelo 

menos a ponte e, pronto, desta vez já se consegue vislumbrar a passagem para o outro lado, 

efetivamente tem neste momento andado no terreno a AdRA a desenvolver o projeto para a 

construção do saneamento e depois nós podermos andar. Entendemos que é uma obra 

absolutamente necessária, mas atenção não vamos confundir as coisas com Vale Grande, 

no Vale Grande nós fizemos uma repavimentação, uma camada de alcatrão numa estrada 
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que tem uma base, na Canada nós temos que fazer uma escavação, fazermos base da 

estrada, colocarmos as duas camadas e depois a seguir, face à eminência dessa obra de 

saneamento, um ano depois vamos abrir e esventrar, não me parece que seja uma política 

adequada, é a única questão porque indiscutivelmente, indiscutivelmente, é uma obra 

absolutamente necessária, vivem lá muitas pessoas, mal servidas. No Vale Grande está 

mais demorado do que o da Canada relativamente ao saneamento e isso ficou-nos 

absolutamente, claro porque houve opções que tomamos. ---------------------------------------------

------ Relativamente aos lixos, é um problema que nós temos e não estamos sós porque um 

conjunto de municípios aqui à volta que contratualizaram por duas vezes e diferentemente 

com a mesma empresa, estamos neste momento com sérias dificuldades. Eu ainda hoje 

estive a falar com o Presidente do Conselho de Administração da empresa em causa, das 

Luságua, que me volta a dar conta da dificuldade tremenda em garantir nomeadamente 

motoristas. Mas isto não nos serve e não nos acalma, porque efetivamente venham eles de 

onde vierem, não tem questão, a empresa tem que cumprir. E, efetivamente, as questões e 

as situações de incumprimento repetem-se com demasiada abundância. Eles reconhecem 

também que têm um problema em mãos, é um problema que ainda ontem estive a falar com 

o Presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha e que está também rigorosamente na 

mesma situação, Estarreja está igual, mas isso não nos acalma, não nos conforta, só nos 

preocupa ainda mais, porque efetivamente o problema tem uma dimensão bastante grande 

e, sinceramente, estamos seriamente preocupados e a pensar em soluções que se não 

tivermos teremos que tomar decisões relativamente a este matéria. ---------------------------------

------ Relativamente às questões colocadas pelo Paulo Tavares, o saneamento na Trofa e eu 

aqui aproveito para lembrar as pessoas de Belazaima que quando se faz saneamento tem 

pó e lama e quando não houver pó, nem lama não se está a fazer saneamento, mas eu 

agora queria lembrar aqui uma coisa e nós temos aqui, precisamos de perceber isto, na 

Trofa na maior parte daqueles arruamentos a repavimentação das valas, aquela primeira 

repavimentação foi feita e aquilo abateu tudo e tornaram a recarregar com tout venat  e isto 

aconteceu e nada passou à frente de nada, e portanto não é por aí, porque esse trabalho 

até inclusivamente na Trofa foi feito primeiramente, só que nós temos uma situação e eu já 

pedi ao Senhor Presidente da Junta para estar atento exatamente a essa situação. A 

Câmara num esforço que tem vindo a fazer desde há uma série de anos quando 

começamos a fazer estas obras de saneamento, aproveitamos efetivamente as larguras de 

vala que já têm porque isso nos faz alguma diminuição de preços nessa altura, 

aproveitamos para pavimentar um conjunto de ruas, naturalmente sempre condicionados às 

questões e aos montantes do Código dos Contratos Públicos, e portanto isso, não fosse isso 



40 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/junho/2018 

e se calhar tínhamos ido ainda mais longe e vamos continuar a tentar fazer sempre dentro 

destes limites e dentro da legalidade. Agora, uma coisa que nós precisamos todos de 

perceber e isto está ali claramente, Pedaçães, a Rua das Covas, é claro e inequívoco, há 

um conjunto de Ruas na Trofa que têm uma coisa que os técnicos chamam de sildes, os 

sildes é uma coisa, que é uma borraça lamacenta feita de, de, como é que eu hei de dizer? 

De argilas, argilas muito finas, com níveis freáticos extremamente altos, quando abrem 

aquela vala aquilo demora que tempos a consolidar e digo-vos uma coisa, naturalmente que 

estas coisas aparecem muitas vezes sem os projetistas das obras terem dado conta, isto 

acontece, até porque acontece em determinados locais e, muito sinceramente, nós não 

vamos desde já e imediatamente correr o mesmo risco que corremos e que aconteceu. 

Naturalmente o empreiteiro vai ter que repor aquela rua toda, mas, atenção, estamos a falar 

por exemplo em Pedaçães e junto ao São Lourenço, por exemplo, em que a estrada foi 

completamente repavimentada e foi já toda reposta, reposta quer dizer, tapados buracos 

porque na zona da vala abateu completamente toda. Atenção, noutras localidades, noutras 

terras nós fizemos um conjunto imenso de obras de saneamento, em Macinhata, Valongo, 

Gesteira, não sei quê, e tivemos um problema numa Rua na Catraia de Assequins e outra 

Rua que é a Rua do Mágico na Gesteira. Portanto, isto não aparece em todo o lado, 

aparece às vezes em sítios muito localizados. A Trofa, lamentavelmente, tem uma 

densidade e a Engenheira Manuela Pato que trabalha para a Câmara e que é chefe de 

divisão, que trabalhou e teve experiência na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, diz que 

são terrenos muito habituais na zona de Bustos e da Palhaça, ela tem uma série de 

experiência daquilo, sabe perfeitamente no que estamos metidos e temos ali um problema, 

assumidamente. Naturalmente que isto não atenua a preocupação das pessoas, não atenua, 

mas nós temos obrigação de perceber porque efetivamente estamos com isto em mãos e 

percebemos que o empreiteiro apesar de andar e andar por lá e às vezes se calhar não faz 

tudo o que devia fazer, mas efetivamente tem um problema em mãos, e tanto nós, como a 

AdRA, como a Junta de Freguesia, naturalmente que insistimos, insistimos, insistimos, mas 

aquele problema vai subsistir. Atenção que há ali aquele conjunto de pelo menos três locais 

que nós conhecemos muito bem, que garantidamente, é minha convicção, vão continuar a 

dar problemas, mas e a razão é esta. -------------------------------------------------------------------------

------ Depois, as questões colocadas pelo Jorge Castanheira, naturalmente que o que eu 

tenho para lhe dizer, é esta a situação que bem retrataste e, efetivamente, a Câmara e a 

Junta foram parceiras no passado e, naturalmente, que continuarão a ser parceiras agora e 

sempre, naturalmente, porque eu entendo que estamos com vontade de resolver o problema. 

Até te digo sem problema nenhum que naturalmente que estás em condições de fazer e de 
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reunir e de naturalmente que também teremos alguém com a Câmara para resolvermos 

uma questão que é de todos efetivamente, mas que cada um assuma as suas 

responsabilidades, como eu já o disse e não vale a pena estarmos aqui, mas naturalmente 

que vamos andar porque efetivamente há ali dinheiro investido e temos que resolver. Agora, 

não vale a pena estarmos aqui a tentar escamotear um conjunto de situações e muito 

menos a tentar desviar as atenções para onde elas não devem ser desviadas. A questão do 

trimestre, eu penso que nós daqui a bocado vamos aqui assinar um conjunto de protocolos, 

como bem sabem, os protocolos preveem uma situação muito simples que é desde que nos 

deem nota de que começaram as obras nós transferimos e, portanto, é uma forma, porque 

percebo a dificuldade que vocês estão a passar, mas como percebem também não posso 

ter movimento financeiro enquanto não tiver o visto do Tribunal de Contas e é uma 

impossibilidade legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às questões do deputado Hilário, eu acho que não vale a pena estarmos 

aqui a extrapolar aquilo que eu posso ou não querer dizer, aquilo que eu disse, disse e não 

é nada daquilo que disse e, portanto, relativamente à questão do Gil Nadais não, eu estava 

a dizer é que as pessoas, as mesmas pessoas que têm agora esta posicionamento e que o 

alteraram, já antigamente o tinham alterado também e, portanto, e inclusivamente falei numa 

coisa muito simples, é que utilizaram rigorosamente em dois mil e dezasseis os mesmos 

termos, os mesmos adjetivos, ‘preconceito’ e está para aí escrito e ‘racismo’. Travassô é um 

problema e é um problema que nós gostaríamos de ver resolvido até porque, rapidamente, 

até porque, como sabem, a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesias têm um, têm todo 

um relacionamento e todo um, uma forma de trabalharem que inclusivamente há um 

conjunto de delegações de competências que estão feitas nas Juntas e, efetivamente, a 

Junta de Travassô está num vazio que quase a paralisa. Agora, eu entendo que as buscas, 

e há aqui uma questão que é o seguinte, e agora perceba-me só, porque eu, não vale a 

pena também estarmos aqui a descontextualizar, o Sérgio Neves ganhou as eleições, não 

ganhou com maioria absoluta. Há quatro anos o Sérgio Neves perdeu e ficou para alguém 

que ganhou com maioria absoluta. Se eu tivesse perdido por seis/três, por sete/dois, por 

cinco/quatro, eu só aceitaria um lugar de, por exemplo, Presidente da Assembleia, se o 

Presidente da Junta me pedisse e muito e, depois de ter aceite, se calhar colaborava, não 

fazia um mandato de permanente oposição de autêntica guerrilha. Eu percebo e acredite 

que não sou eu que estou a comandar rigorosamente nada, mas acabo por perceber 

exatamente aquilo que está a acontecer. Perceba-me também, nem me tente retratar em 

nada daquilo que eu estou a dizer porque efetivamente não tenho, nunca tive este ar de, de, 

estar aqui numa procura de qualquer revanche ou coisa do género, não, mas efetivamente 
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isto aconteceu. Dizia o meu avó que quem semeia ventos colhe tempestades. Se calhar, é 

exatamente isto que está a acontecer, agora não foque as coisas nos problemas nos Juntos, 

o PS tem uma eleita, que faz toda a diferença também. Se calhar, nem com essa eleita do 

PS o Sérgio Neves esteve bem. O Sérgio é um jovem e eu acho que ele tem muito tempo e 

tem, e naturalmente terá sempre muita vontade para melhorar enquanto político e sobretudo, 

e também enquanto pessoa, espero sinceramente. -------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão do programa das Férias em Movimento queria-lhe dizer 

somente o seguinte, ano após ano este projeto tem vindo a aumentar a lotação de vagas, 

este ano aumentou uma vez mais, é um êxito indiscutível, tivemos algumas questões com 

as quais não contávamos, não contávamos, por exemplo, que o momento da assinatura e 

da marcação de jovens estivesse tanta gente, com tanta gente representada por cada um 

dos que lá estava, não estávamos preparados para isso e, como não estávamos preparados 

para isso, efetivamente este é um assunto que temos de melhorar, esta questão de este ano 

termos um protocolo para abrangermos também dos quinze aos dezoito, é também neste 

momento uma tentativa de alargarmos mais espaço e naturalmente que no futuro vamos 

naturalmente fazer a nossa análise como é que as coisas correm e naturalmente vamos 

tentar continuar a melhorar, naturalmente. Agora, efetivamente este projeto, este Férias em 

Movimento da Câmara Municipal, ano após ano tem-se revelado um êxito tremendo e, 

portanto, eu penso que, que é uma coisa bem acolhida pelos Encarregados de Educação, 

indiscutivelmente. Naturalmente que estamos sempre e estaremos recetivos a fazer 

melhorias porque é esse o objetivo sempre.” ---------------------------------------------------------------

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

------ 2.1 – Apreciação da informação escrita do Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda acerca da atividade Municipal, bem como da situação 

financeira do Município nos termos do disposto na alínea c) do número 2 do artigo 25º, 

do Anexo 1 da Lei 75/2013 de 13 de Setembro;----------------------------------------------------------

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

------ “A única questão que eu venho aqui fazer em relação a este ponto é a seguinte, o 

Senhor Presidente da Câmara não respondeu a nenhuma das questões específicas que nós 

lhe pusemos, fala em suspeições, mas quando lhe perguntam as coisas diretamente não 

responde a nenhuma, com a conivência do Senhor Presidente da Assembleia Municipal.”----

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD:------------------------------------------------------------

----- “Senhor Presidente, obrigado, peço-lhe desculpa, mas efetivamente nós de vez em 

quando temos que esclarecer alguns pontos que ficaram no ar. Relativamente à questão da 

AdRA, ó Senhor Presidente, eu só queria sinteticamente esclarecer o seguinte, 
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naturalmente há um erro declarado na negociação e está assumido, ponto número um. ------

------ Ponto número dois, é um processo que V. Exas. têm nas mãos desde setembro de 

dois mil e catorze. A única coisa que eu lhe disse aqui é que já faz tempo suficiente para 

estar resolvido e mais uma vez refiro, é muito dinheiro e muito dinheiro pago diariamente por 

todos nós. Relativamente às limpezas e aos lixos, queria lembrá-lo que este é um assunto, 

segundo o que sei, que tem ido invariavelmente às Reuniões de Câmara, urge tomar 

decisões, não vale a pena continuarmos a adiar as questões e empurrá-las com a barriga, 

que não servem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao AgitÁgueda, a questão não é de suspeições ou de não suspeições, 

mas eu vou concretizar algumas, que é para não haver dúvidas. Todos nós, por uma 

questão de transparência, gostávamos de saber quanto é que custou o AgitÁgueda, 

verdadeiramente, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, um milhão, dois milhões? 

É justo nós percebermos, o cidadão que está ali em baixo que paga mais de IMI, paga o 

dobro do IMI que pagava quando o Senhor Vice-Presidente chegou à Câmara, quer saber. 

Tudo bem é o seu IMI que está a pagar o AgitÁgueda, não é de borla, é natural, é uma 

opção e nós todos gostamos do AgitÁgueda, mas é importante que saibamos quanto é que 

custa, não é um facto? Esta última Reunião de Câmara foi lá um apoio aos bombeiros, 

nomeadamente para fazer face a um conjunto de trabalhos feitos no AgitÁgueda do ano 

passado, isso não devia estar no AgitÁgueda? Não é um custo do AgitÁgueda? É, foi 

aprovado um subsídio a uma Associação e peço desculpa que não sei o nome, de BTT, 

Maratona da Bairrada de BTT, foi concedido e foi inscrito na rubrica de apoio a Associações, 

entre elas para realizar uma prova no AgitÁgueda, então não é um custo do AgitÁgueda? E 

quantas, e quantas, e quantas destas existirão? Não é aqui suspeições, são verdades, custa 

quinhentos, as pessoas pensem o que quiserem sobre os quinhentos que custa, custa um 

milhão, as pessoas continuem a pensar o que quiserem, isso depois cada um que pense 

aquilo que quer, agora vamos, com verdade, dizer quanto custa. -------------------------------------

------ Relativamente às cervejas, não fiquei com dúvida nenhuma, a Ata esclarece-me 

totalmente, aquilo se não me leva a mal é uma geringonça, é uma verdadeira geringonça 

que está ali e por aqui me fico relativamente a isso.”------------------------------------------------------

------ Humberto José Tavares Moreira - Juntos: ----------------------------------------------------------

------ “Por acaso vi um artigo, durante a semana, do Jornal da Bairrada, onde falava 

abertamente de um orçamento estimado de seiscentos mil euros e também tenho uma 

pergunta para fazer ali ao Senhor Deputado Carlos Almeida, esta questão dos números é 

muito interessante porque, quando andamos a discutir a questão das verbas transferidas 

para as freguesias, os Senhores também não contabilizaram as obras que são feitas fora 
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desse âmbito, ficou estanque. Portanto, também não estou a entender porque é que estão a 

juntar o trabalho dos Bombeiros que também conta para o orçamento do AgitÁgueda se o 

resto também não conta para o orçamento das Freguesias, tem que haver coerência, 

Senhor Deputado, se somamos umas coisas também somamos as outras, portanto, também 

quer contabilizar provavelmente os trabalhos que são feitos no dia a dia da Praça 1º de Maio 

só porque naquele mês são do AgitÁgueda? Portanto, é a minha abordagem.”-------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD:------------------------------------------------------------

------ “Caro companheiro, colega e amigo Humberto, deixe-me lhe dizer uma coisa, eu por 

acaso passei pela Reuniões de Câmara e se houve coisa que eu sempre pedi foi que a 

analítica me desse quanto é que a Câmara gasta em cada uma das Freguesias 

independentemente de ser a Câmara, de ser a Junta, de ser quem fosse, quando nós 

estamos a falar de verbas para as Juntas estamos a falar de verbas para as Juntas, 

naturalmente tem razão, existem muitas outras, muitas outras, aliás, não há Concelho sem 

Freguesias. Se quiser cada vez que há uma intervenção há de ser numa Freguesia, não é? 

Isso é um facto, não vamos aqui subestimar nada, eu não o quero fazer, agora também não 

vamos escamotear as coisas, eu peço-lhe desculpa, a questão dos Bombeiros é um 

subsídio, com certeza, muito meritório, ninguém o pôs em causa, ninguém o pôs em causa, 

não vamos levar para esse lado que é estarmos a inverter o princípio, é uma questão de 

dizermos assim, no fim das contas quanto custou, o Senhor sabe? Mas vai concordar 

comigo, se aquilo é um trabalho lá, devia lá estar inscrito ou não? Se não existisse o 

AgitÁgueda não precisava de haver aquelas limpezas. -------------------------------------------------- 

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

------ 2.1 – Apreciação da informação escrita do Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda acerca da atividade Municipal, bem como da situação 

financeira do Município nos termos do disposto na alínea c) do número 2 do artigo 25º, 

do Anexo 1 da Lei 75/2013 de 13 de Setembro; ---------------------------------------------------------

------ 2.2 – Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Autorização 

Prévia dos Compromissos Plurianuais de acordo com o artigo 6º da Lei 8/12 de 21 de 

fevereiro para: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 2.2.1 – Plataforma de Gestão de Educação – SIGA; -------------------------------------------

--------2.2.2 – Plano de Transportes Escolares/Aquisição de Serviços de Transporte 

Escolar para Alunos com Necessidades Educativas Especiais; --------------------------------- 

--------2.2.3 – Incremento de Despesas Decorrentes de Modificações Objetivas – 

Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica; ------------------------------------------------------

--------2.2.4 – Aquisição de Energia Elétrica em Mercado Liberalizado; -------------------------
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--------2.2.5 – Aquisição de Serviços de Manutenção e Inspeção das Instalações de Gás 

em Edifícios Municipais e Edifícios Escolares; ---------------------------------------------------------

--------2.2.6 – Proposta de Adesão do Município de Águeda à Rede de Presidentes de 

Municípios pela Paz; ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------2.2.7 – Protocolo com a CERCIÁGUEDA para implementação de uma Casa de 

Abrigo para Pessoas com Deficiência;---------------------------------------------------------------------

------ Nestes pontos, foram feitas as seguintes intervenções que se transcrevem na íntegra:--

------ Luís Miguel Marques Vidal Oliveira – CDS:--------------------------------------------------------

------ “Em relação à Plataforma de Gestão Municipal de Educação - SIGA, esta gestão é uma 

gestão que tendencialmente há de ser feita em conjunto com as Direções das Escolas e, 

portanto, uma coisa que eu gostaria de saber era se as Direções foram consultadas, se 

emitiram algum parecer em relação, não apenas à validade do conceito, mas também à 

forma como está a plataforma a funcionar, se se sentem agradados, se têm sugestões para 

alteração ou não. Em relação ainda às questões que dizem respeito à informática e uma vez 

que nós somos um Município tido como exemplo na modernização administrativa, eu tenho 

uma luta antiga com a Câmara Municipal, desde os tempos em que fui Vereador, até antes 

disso, porque há um fenómeno extraordinário que se continua a verificar que é o não 

aparecimento das assinaturas digitais nos documentos em formato PDF. Já me disseram 

que tinha a ver com o browser que é utilizado, mas não tem, já me disseram que tinha a ver 

com o programa de leitura, mas não tem e dá-me ideia que ninguém sabe exatamente o que 

é que se passa com as assinaturas digitais nos documentos da Câmara Municipal que, 

quando chegam aos Vereadores ou aos Deputados Municipais, pura e simplesmente não 

são visíveis. Aliás, os programas, o Adobe Reader DC, que é um programa usualmente 

utilizado, aliás, foi pioneiro no sistema de formato PDF, que é da Adobe, salvo erro, a 

patente, informa sistematicamente que há documentos que têm problemas nas assinaturas, 

mas problemas, pronto, é uma coisa, agora quando me dizem que elas estão inválidas é um 

bocado mais chato e quando nós tentamos por tudo ver as assinaturas e não as 

encontramos, então temos mesmo um problema, é que nós para aprovarmos aqui os 

documentos temos de ter as assinaturas, temos de saber quem assinou, porque senão 

estamos a cometer uma ilegalidade. E chamo-lhe a atenção, Senhor Presidente, que isto 

não acontece num documento, só para exemplificar os casos mais visíveis, no ponto 2.2.3 

em que vamos discutir o Incremento de despesas decorrentes, modificações objetivas do 

contrato de fornecimento de energia elétrica, temos três assinaturas inválidas, não é uma, 

não são duas, são três em cinco. Logo a seguir, na aquisição de serviços de manutenção e 

inspeção de instalações de gás em edifícios municipais e edifícios escolares, uma 
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assinatura inválida, eu podia continuar, mas não vou, vou chamar a atenção para uma mais 

grave, Senhor Presidente. É que na aquisição da energia elétrica em mercado liberalizado, 

portanto, um concurso público, com a validade três a quatro anos, salvo erro e com um valor 

muito significativo, cerca um milhão e meio a dois, é dinheiro. Senhor Presidente, este 

concurso precisa de uma Declaração do Senhor Presidente de que a Câmara Municipal se 

compromete a inscrever nos próximos orçamentos as verbas para pagar este compromisso. 

O Senhor Presidente pode abrir aquilo que nos foi enviado e há de verificar que a sua 

assinatura não está neste documento, Senhor Presidente. Eu proponho que, já que não se 

consegue resolver o problema de outra forma e já que há tanta gente hábil nas tecnologias 

de informação, até nas nossas escolas, que se faça um concurso entre as nossas escolas 

com um prémio simbólico a quem conseguir resolver o problema da Câmara Municipal, 

Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, mais adiante, temos uma coisa extraordinária, Mayors for Peace. Não há 

estranheza nenhuma, atenção, Mayors quer dizer Presidentes da Câmara ou Autarcas, 

Peace é paz em Inglês. E, naturalmente, quando se fala em Rede de Presidentes de 

Municípios pela Paz toda a gente fica entusiasmada, quem é que não está pela paz? Só que 

nós quando começamos a ler a proposta e começamos a ver quais são os objetivos 

concretos desta Associação Mayors for Peace, extraordinariamente, vemos que o objetivo 

primordial desta Associação é e vou citar ‘a destruição física de todas as armas nucleares 

até dois mil e vinte’. Isto é uma patetice completa. Só mesmo quem não faz a mínima ideia 

de como se processa o desmantelamento de um arsenal nuclear é que pode esperar que 

todas as armas nucleares do planeta sejam desmanteladas até dois mil e vinte. A União 

Soviética, a antiga União Soviética ainda está a desmantelar arsenal nuclear, Senhor 

Presidente. Deus nos livre da forma alternativa, que é usá-las, Deus nos livre da forma 

alternativa. Esta Associação foi criada há muitos anos, creio eu que na década de oitenta, 

em que haveria, seguramente, como há agora muitas instituições financiadas por potências 

inimigas declaradas nessa altura dentro dos países e eu lembro-me que por essa altura, o 

Senhor Presidente lembra-se de certeza também, até era moda um slogan que havia aqui 

na Europa do “antes vermelhos do que mortos”, e era um slogan gritado por vermelhos. Já 

que eram vermelhos, naturalmente queriam que todos fossem vermelhos, aliás, alguns até 

prometiam erradicar todos aqueles que não fossem vermelhos e, portanto, mortos seriam 

aqueles que não fossem vermelhos, antes vermelhos do que mortos, lembro-me de ter 

andado com uma t-shirt da juventude centrista que dizia ‘nem vermelhos, nem mortos’. -------

----- Continuo a acreditar nisso e, felizmente, acho que vivemos nisso. Agora, Senhor 

Presidente, mesmo que fosse possível liquidar com o arsenal nuclear todo do planeta de 
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forma espontânea, eu gostaria que o Senhor Presidente nos explicasse como é que 

tenciona pressionar a Coreia do Norte, a China, a Rússia ou até Israel para desmantelar o 

seu arsenal nuclear? E, já agora, de que forma é que eu posso contribuir para ajudá-lo? -----

------ Depois, Senhor Presidente, há outra questão, é que há aqui uma coisa que é 

extraordinária que é associar a paz à destruição do arsenal nuclear. Senhor Presidente, até 

à existência de armas nucleares, a paz era um mero episódio entre conflitos. Só para lhe dar 

um exemplo da história de Portugal, nós não temos nenhum período de paz continuo, 

continuo, com cinquenta anos, não temos, portanto, o estado normal, infelizmente, dos 

seres humanos, civilizados ou não, é este. É evidente que é terrível aquilo que se passou 

em Hiroshima e Nagasaki, terrível, mas o facto é que houve uma guerra que acabou por 

causa daquilo que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki e eu não defendo as armas 

nucleares, Senhor Presidente, mas não defendo também a irresponsabilidade. É que, de 

então para cá, nunca mais houve nenhum conflito que envolvesse formalmente qualquer 

conjunto de nações que dispusesse de armas nucleares. É certo que, aqui há uns meses, 

dizem na Síria, terá havido um incidente entre a Força Aérea Norte Americana, neste caso, 

e alguns mercenários de origem russa, deu até azo a algumas reportagens em que se 

ouviam as viúvas e as mães daqueles que pereceram na Rússia, mas não houve, Senhor 

Presidente, mesmo o Paquistão e a Índia, desde que têm armas nucleares estão muito mais 

contidos. É evidente que nós temos que contribuir para evitar a proliferação dos arsenais 

nucleares, porque quanto mais nações tiverem armas nucleares, maior a probabilidade de 

haver um conflito em que elas venham a ser novamente empregadas e é evidente que nós 

devemos dar todo o apoio à não proliferação de armas nucleares, mas existem tratados 

internacionais sobre isso, Senhor Presidente, não é preciso a Câmara de Águeda andar a 

imiscuir-se neste assunto. Para todos os efeitos, Senhor Presidente, nem do ponto de vista 

de reconhecimento do Município de Águeda entre as Nações que lutam pela paz, nós 

teríamos grande sorte. Quantos Municípios é que ao longo dos anos aderiram a esta 

plataforma? Olhe, só em Portugal são trinta e sete, a maior parte deles no Sul, como é 

evidente, mas muitos aqui na região de Aveiro também. Esta Associação o que faz é reunir 

de dois em dois anos, ou de quatro, a Assembleia Geral, portanto, a última, presumo eu, 

será daqui a quatro anos, e das duas uma, ou fixam um novo calendário, não é? Será, 

talvez, daqui a quarenta, cinquenta ou cem anos ou então dissolve-se.” ----------------------------

------ Carlos Filipe Correis de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “O objetivo desta minha intervenção, que vai ser curta, prende-se essencialmente com 

o ponto 2.2.7, Protocolo com a CERCIAG para a implementação de uma Casa Abrigo para 

pessoas com deficiência. Em primeiro lugar, queria só esclarecer, porque acho que é de 
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inteira justiça que, embora o extrato da Ata que tenha vindo junto dos documentos para a 

Assembleia tenha mencionado que a deliberação foi tomada por unanimidade e é um facto, 

mas foi por unanimidade dos presentes, a Senhora Vereadora Luísa Carvalho, por se 

entender em incompatibilidade afastou-se neste ponto, se lhe quisermos chamar assim, 

portanto, não votou. E, relativamente a este ponto, também tive o prazer de ir à cerimónia, 

digamos, de inauguração, queria na pessoa do Senhor Presidente da Câmara elogiar a 

decisão da Câmara Municipal e desejar que esta possa ser exponenciada. Acho que há 

espaço porque é um projeto inovador para crescer, portanto, saudar a iniciativa, que acho 

que é importante, é um marco para as nossas instituições, sem dúvida alguma e é um 

projeto de um interesse social soberbo. A segunda palavra, porque penso que também é 

justa, para o Senhor Dr. Carlos Franco, enquanto Presidente da CERCIAG e na sua pessoa 

a toda a sua equipa, que tão bem trabalhou este projeto e que, portanto, só pode merecer 

da parte de todos elogios. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ A última questão prende-se com a intervenção do deputado Miguel, achei brilhante, 

brilhante a sua intervenção e esta coisa dos Mayors for Peace, está quase como alguns 

medicamentos, bem se calhar não fazem, mas bem também não estou a ver, não me leve a 

mal. E já agora que estamos pela paz e é uma coisa porreira, eu denoto aqui algum 

contrassenso, há bocadinho discutimos aqui a questão de Travassô, porque a paz ou a não 

paz não se faz só de guerra militar, há muita não paz, se lhe quisermos chamar assim, e vi, 

com alguma tristeza, a forma como o Senhor Presidente da Câmara abordou este tema. 

Penso que pode e deve e tem essa responsabilidade de ser mais pró-ativo em encontrar 

uma solução, porque aqui em causa não está o jovem Sérgio com a sua irreverência. Eu tive 

oportunidade de ir a grande parte das Assembleias, ainda a esta, vi o esforço tremendo que 

o Sérgio fez no sentido de encontrar uma solução, uma solução que os tribunais lhe 

disseram para o fazer e vejo, como disse, esta passividade na Câmara Municipal em 

encontrar uma solução, que, salvo melhor opinião em contrário, o não encontro da solução 

só prejudica as pessoas de Travassô e de Óis da Ribeira. Podemos não gostar do Sérgio, 

podemos não gostar do Sérgio, mas o facto é que o Sérgio foi eleito tal como foi eleito o 

Senhor Presidente da Câmara. Pode no meio disto tudo cometer erros, é humano, cabe-nos 

a nós, enquanto mais velhos, já que puxamos pela idade do Senhor Presidente, também o 

ajudarmos a ir no, lembra-se, caminho certo e, portanto, essa responsabilidade é sua, mais 

uma vez o lembro, já o lembrei com os contratos internacionais, nós não podemos estar 

constantemente a retirar a água do capote, fica-nos mal e, portanto, quando olho para este 

ponto digo assim, raio, nós estamos tão preocupados com a paz no mundo e não 

resolvemos a paz em casa. Que sirva também como alerta, como introspeção para as 
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pessoas e como vontade de encontrar uma solução e, já agora, Senhor Presidente, o Sérgio 

não foi com palavras, foi com atos, e eu vi que estive lá ontem, tentou ao máximo encontrá-

las. Se calhar, podia ter feito coisas diferentes, todos nós ainda hoje falamos aqui de tantas, 

Senhor Presidente, o Senhor Presidente fez uma com a qual eu não concordo que nos 

custou seis milhões de euros. Então e agora, o que é que quer que eu lhe faça? Há que 

resolver e, neste caso do Sérgio, é sempre o caminho mais fácil, todos os Presidentes da 

Junta de Freguesia, todos, sejam eles do partido A, B, C ou D, todos eles gostam das suas 

gentes, das suas terras e vão dentro das suas possibilidades fazer o melhor para as 

pessoas que aí moram. O Sérgio não é exceção a isso, antes pelo contrário, o que ele tem 

feito, o que ele tem sofrido só aqueles que lhe são mais próximos é que o podem descrever. 

Aligeiramos este tema é sempre a forma mais fácil, mas sabem, é característica dos fracos.” 

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

------ “Pessoalmente, mas também por aquilo que auscultei ali um pouco à volta, não 

apreciamos particularmente o apoucamento que foi feito sobre o sofrimento incontável de 

Hiroshima e Nagasaki e esta iniciativa, naturalmente, à escala global, inicialmente, não se 

destina a fazer  desarmamento nuclear, mas a criar consciências, provocar debates, gerar 

envolvimentos, que são fundamentais para que os pequenos ou os grandes conflitos tenham 

cada vez menos o terreno favorável da cidadania. E eu nesta oportunidade não posso, para 

além de saudar a adesão e a iniciativa, de deixar ainda uma recomendação, que seja 

acompanhado de um plano, de projetos locais de envolvimento, seria muito bom envolver as 

nossas escolas em ações que se traduzam para dar mais, mais altifalante, mais espaço de 

participação a esta iniciativa, Águeda é a terra que soube transformar um Instituto Superior 

Militar numa Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Águeda tem uma ou duas rotundas 

que evocam perfeitamente este movimento, um canhão com a ponta atada e uma pomba 

que se solta a voar no espaço a partir de um globo. Seria bom que esta iniciativa não se 

ficasse apenas por um ato de mero formalismo e uma participação periódica em reuniões, 

mas que permitisse gerar consciencialização e envolvimento dos cidadãos.” ---------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------ “Só para esclarecer, Senhor Engenheiro, eu não apouquei de forma nenhuma o 

sofrimento das pessoas que foram vítimas dos bombardeamentos em Hiroshima e Nagasaki, 

nem das pessoas, algumas delas ainda estão vivas, é curioso, algumas delas ainda estão 

vivas, ainda há sofrimento, ainda há sofrimento, eu não apouquei de forma nenhuma o 

sofrimento dessas pessoas. Aquilo que eu disse foi, objetivamente, aquilo que aconteceu, 

foram as bombas atómicas que levaram ao fim da Segunda Guerra Mundial que, repare, 

começou sem armas nucleares, como tinha começado a Primeira e não vou estar aqui 
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agora a dizer-lhe aquilo que é a minha convicção sobre a evolução geoestratégica e 

geopolítica do planeta, nem fazer grandes considerações nesse tema, porque a maior parte 

das pessoas não estão interessadas em saber aquilo que eu penso sobre isso, é irrelevante. 

Aqui, o que eu queria esclarecer é que o sofrimento das pessoas que morreram em 

Hiroshima e em Nagasaki, que é lembrado todos os anos, salvo erro, no dia seis, agora 

nesta fase de verão, esse sofrimento não merece que as pessoas andem, usando esse 

pretexto, ao fim ao cabo, vão-me desculpar, das duas uma, ou a fazer demagogia populista 

fácil, que é aquilo que se trata, ou turismo, é a minha opinião e, como é a minha opinião, 

sinto-me na obrigação de vos dar e dizer que sim eu pretendo, eu gostava de ter um mundo 

cada vez mais pacífico, a educação é fundamental, mas não vamos resolver o problema 

vivendo num mundo de fadas, em que os Senhores Presidentes da Câmara do mundo todo, 

presumo que só do mundo livre, não é? Têm a possibilidade de se reunir para dizer que 

querem acabar com as armas nucleares e, ao contrário do que o Senhor disse, é mesmo o 

fim desta organização destruir fisicamente, é o número quatro, é o último ponto, destruir 

fisicamente os arsenais nucleares até dois mil e vinte.” --------------------------------------------------

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

------ “Esta discussão leva-me a crer que nós em Águeda vamos ter capacidade de acabar 

com as armas nucleares até dois mil e vinte, mas não temos saneamento feito até dois mil e 

vinte e, portanto, vamos então discutir as coisas de Águeda e não estas. Senhor Presidente, 

venho falar sobre o ponto a parte da energia. Vamos hoje votar dois compromissos 

plurianuais, 2.2.3 (dois ponto dois três), Incremento de despesas decorrentes da  

Modificações Objetivas – Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica, 2.2.4 (dois ponto 

dois quatro), Aquisição de energia elétrica em mercado liberalizado. Como o Senhor bem se 

recorda, na anterior Câmara a que o Senhor pertenceu, tomou uma decisão de ir ao 

mercado contratar, através do mercado liberalizado, energia elétrica para o Município de 

Águeda, sendo este o único município da CIRA que não avançou com a CIRA num projeto 

global. Este contrato que foi feito vai terminar em setembro deste ano, dois mil e dezoito e, 

portanto, o Senhor Presidente está-nos aqui a pedir uma extensão, não de prazo, mas por 

causa de alguns equipamentos que têm que ser introduzidos, mas vai terminar e está depois 

a propor-nos o concurso, a abertura de um concurso para um outro, um outro contrato, que 

pode ir até três anos, penso eu, ou quatro anos. Agora, nós já lhe perguntamos isto em 

reunião de Câmara, a nossa Vereadora, a Dr.ª Luísa e eu venho aqui voltar a fazer a mesma 

pergunta, porque ela já o perguntou na reunião de oito de maio e já foi outra vez referido 

isso na reunião de cinco de junho. Nós, em setembro, estamos a terminar este contrato, já 

temos hoje dados sobre o contrato que temos em termos de custos e, acima de tudo, em 
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termos de poupança. A minha questão é esta, Senhor Presidente, qual é a poupança para o 

Município de Águeda por avançar para um concurso de um contrato em mercado 

liberalizado sozinha e não em conjunto com a CIRA? O Senhor disse na reunião de Câmara 

que isto traz-nos vantagens, temos vantagens, eu gostava que o Senhor me quantificasse 

exatamente que vantagens são estas. ------------------------------------------------------------------------

------ Para ajudá-lo, na página sete da proposta para o novo contrato, no número dois, 

cláusula treze, tem lá exatamente como é que isto se pode contabilizar, a componente da 

rede relativa à energia em alta consumida em horas ponta, consumida em hora cheias, 

consumida em horas de vazio, cada uma destas tem valor, um valor unitário e um valor 

global e, a partir daí, nós conseguimos chegar aos nossos graus de  poupança. Portanto, 

para que isto não se torne, como disse o meu amigo Carlos Almeida, e vou utilizar as suas 

expressões em relação ao projeto da AdRA, o Senhor disse ‘a AdRA foi uma boa ideia, mas 

um mau negócio’, disse o Senhor na altura. Para que esta ideia de irmos ao mercado 

liberalizado não seja uma boa ideia e depois no futuro um mau negócio, o que eu lhe 

pergunto é o facto de irmos sozinhos em relação à CIRA, organismo ao qual nós 

pertencemos, quais são as reais poupanças? E pergunto isto em euros para não haver 

dúvidas, para não haver suspeições, para não haver mais nada.” ------------------------------------

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS: --------------------------------------------------------------------

------ “Não pude deixar de vir aqui falar sobre esta questão do Mayors for Peace, apenas 

porque, secundando a intervenção do meu camarada engenheiro Farias, de facto, foi um 

apoucamento que aqui é feito e surpreende-me muito a intervenção do Senhor Deputado 

Miguel Oliveira, porque é uma pessoa que normalmente demonstra estar muito bem 

preparada e, quando nos fala de demagogia que é feita e da utilização que é feita, na sua 

opinião, com este movimento do que foi o sofrimento das pessoas de Nagasaki e Hiroshima,  

parece ignorar que este movimento foi criado em oitenta e dois exatamente pelas duas 

cidades, Nagasaki e Hiroshima.  Este movimento é um movimento que conta com milhares 

de cidades por todo o País, que vão desde Manchester a Eindhoven, que tem o seu motor 

em Nagasaki e Hiroshima, porque aquelas populações conhecem melhor do que todos as 

outras o que é o sofrimento provocado pelas armas nucleares e denota-se, claramente, na 

sua intervenção que a questão é uma diferença ideológica, do objetivo, o que eu entendi da 

sua intervenção é que não acredita na segurança de um mundo sem armas nucleares ou 

então não assumiu aqui o claro desígnio de querer um mundo sem armas nucleares. Falou 

de um mundo seguro, falou até não de entrem em pensamentos de fantasia, parafraseando. 

Para dizer o quê? Eu sou muito suspeito de não criticar naquilo que devo esta Câmara 

municipal, todavia fico muito orgulhoso que o meu município posso passar a ser um dos 
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milhares de municípios que, em todo o mundo, tem como desígnio trabalhar em conjunto 

com outros para que alcancemos um mundo sem armas nucleares. Eu espero isso para 

mim e para os filhos que espero vir a ter e acho muito bem que o nosso município fique 

agregado a outros e se virmos tudo o que é os objetivos desta organização, veremos que 

tem que ver com apresentação de petições, partilha de informação, consciencialização e, 

portanto, quando eu vi aqui o CDS a banalizar o que foi, noutra Assembleia Municipal, as 

geminações e veremos no que darão as geminações, aliás, recordo-me bem da intervenção 

do meu amigo Pedro Vidal,  quando aqui vem dizer ‘ai e tal e coiso, lá não há água no Sal e 

no Préstimo também não há’, tudo uma risota, pronto, está feito, portanto, aliás, essa 

intervenção demonstrou bem o mérito do que aqui voltamos. Portanto, é incomparavelmente 

mais interessante o aqui está e não acho mesmo que seja como o Melhoral, porque acho 

que isto é uma daquelas questões que todos devemos tomar uma posição. -----------------------

------ Se o Município de Águeda tem a possibilidade de se juntar a outros municípios neste 

desígnio de um mundo sem armas nucleares, eu acho muito bem, acho muito bem, 

honestamente.  Para dizer que, para dizer que, para terminar e garantir que não volto cá e 

citando apenas algumas frases, não podemos ter o provincianismo de dizer vamos agora 

aqui falar coisas de Águeda, porque a questão do armamento nuclear, se houver uma 

guerra nuclear, como imaginamos à escala global, não sobra Águeda, não sobra nada e, 

portanto, é uma coisa de Águeda, sem dúvida nenhuma e, portanto, não consegui deixar de 

vir cá, porque acho que uma Assembleia Municipal também tem de ter a competência, 

quando tantas vezes queremos puxar para a frente a competência e importância do poder 

local, o poder local também tem de se interessar por estas coisas e juntos podemos 

construir um mundo progressivamente melhor, portanto, se desta Assembleia Municipal 

resultar que o meu Município também se compromete com milhares de outros municípios do 

mundo a lutar, pelas formas que encontramos mais viáveis, por um mundo sem armas 

nucleares eu sentir-me-ia mais seguro. Dizer também que uma coisa é desmantelar arsenal 

nuclear, ou seja, torná-lo inoperacional para matar pessoas, outra coisa é desmantelar toda 

a tecnologia nuclear, o que é bastante distinto. Desmantelar uma arma nuclear é torná-la 

inoperacional, não demora assim tanto anos, garanto-lhe.” ---------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------- “Não queria tornar esta discussão, ao fim ao cabo, o ponto nuclear desta Assembleia, 

não é? Senhor Deputado Paulo Tomaz, eu tenho filhos. Eu não quero ver os meus filhos 

que estão a chegar à maioridade, daqui por dois, três, quatro, cinco anos envolvidos em 

qualquer tipo de guerra, durante o horizonte de vida deles todo, seja ela nuclear ou não, não 

quero. Eu sou uma pessoa pacífica, sou uma pessoa que pugna pela paz, mas não tenho 
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ilusões nenhumas em relação à natureza do poder e da propensão que as pessoas têm 

para o conflito. É evidente que há aqui uma clivagem quando estamos a falar de alguém que 

se propõe votar a favor da, vou repetir, destruição física de todas as armas nucleares no 

prazo de dois anos, que é isto que o Senhor quer votar e faz muito bem, se é essa a sua 

vontade, vote. E alguém que acha que estas questões são mais complexas e que envolvem 

naturalmente mais tempo e quero agora, já agora, vou-lhe chamar a atenção, efetivamente 

esta organização foi fundada em mil novecentos e oitenta e dois. Em mil novecentos e 

oitenta e dois, nós vivíamos num dos pontos mais sombrios da Guerra Fria. Tinha havido a 

invasão do Afeganistão. Havia guerras por procuração em todo mundo e estava, nesse 

momento, em África a ocorrer ainda uma guerra civil destruidora, não apenas em Angola, 

mas noutros países, mas sobretudo em Angola.  O contexto era de confronto entre aqueles 

que queriam que a União Soviética fosse, como alguns querem agora que Rússia seja, de 

Vladivostok ao Pas-de-Calais e, infelizmente, alguns lunáticos que aqui no ocidente falavam 

da Europa do Atlântico aos Urais, que é outra estupidez completa. Era este o contexto e, 

nessa altura, não eram só os movimentos ligados e incentivados pela União Soviética no 

ocidente, porque não se conseguia fazer a mesma coisa na União Soviética, perceba isto, 

nós não conseguíamos vender a propaganda ocidental aos soviéticos, porque ela chegava 

lá, lá nem aos chineses, aliás em muitos sítios da China ainda não chega. Como não 

conseguimos fazer na Coreia do Norte, mas eles podem fazê-la cá e podem inclusive, como 

está a fazer a Rússia, apoiar movimentos da extrema direita ou extrema esquerda para 

desestabilizar a Europa, isso é normal e a construção europeia. Já agora, vou-lhe dizer uma 

coisa que é capaz de o surpreender, é verdade, é mesmo verdade, nós estamos muito mais 

seguros aliados à potência marítima dominante aqui no nosso cantinho da Península Ibérica, 

do que estaríamos se ela não existisse. Os Estados Unidos não estão nada nisso, há uma 

série de cidades que, ao longo, desde oitenta e dois até dois mil e dezoito, houve cidades 

pelo mundo todo, isto variando consoante, naturalmente, tocava a música da conveniência, 

que se foram juntando, só que o objetivo é dois mil e vinte, compreenda, é dois mil e vinte, 

vamos fora de tempo ou, se calhar, vamos mesmo tempo.” --------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------ “Só para esclarecer um ou dois pontos, porque eu penso que fui questionado e 

relativamente a isso era importante. A questão das assinaturas é, efetivamente, uma 

questão antiga, que nós ainda não conseguimos resolver em termos informáticos. 

Garantem-me os serviços que as assinaturas estão lá, a minha, na minha declaração, 

garanto que está. E, naturalmente, é uma questão de visualização das assinaturas, como 

reiteradamente tem sido dito. Com certeza que tem as assinaturas, tem que ter, aliás o 
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procedimento não pode avançar a nível de aprovisionamento se as assinaturas não 

estiverem válidas, a própria plataforma não deixa seguir, é uma garantia que nós temos. -----

------ A questão do Mayors for Peace, naturalmente, queria-vos só contextualizar uma coisa 

e penso que era extraordinariamente importante. O ser humano tem uma caraterística 

fantástica, que é atribuir aos atos que pratica também um caráter simbólico e, efetivamente, 

o Município de Águeda sozinho pode contribuir também com o simbolismo e, naturalmente, 

com algum conjunto de ações que possa vir a julgar pertinentes para todo este processo. 

Foi propriamente, o Mayor de Hiroshima que nos convidou a fazermos parte disto e, 

efetivamente, é com muito gosto que eu faço esta proposta, porque efetivamente a memória 

das pessoas de Hiroshima e de Nagasaki merece-nos, efetivamente, que tenhamos esta 

participação e junto com imensas cidades por todo mundo que fazem parte deste 

movimento, tentamos fazer alguma coisa e mesmo que não consiga em dois mil e vinte 

termos a destruição física de todas as armas nucleares. Mesmo, mas efetivamente a adesão 

a este movimento de cidades, penso que nos dignifica e muito, efetivamente, é um belíssimo 

ato simbólico também para tudo isso. Relativamente à questão levantada pelo engenheiro 

Hilário Santos e relativamente à questão dos Sérgio Neves, Presidente da União de 

Freguesias de Travassô e Óis, como queiram, quero-vos dizer que posso-vos garantir que, 

enquanto Presidente da Junta, ele terá a mesma colaboração por parte minha e do 

Município e, naturalmente, será tratado com a mesma equidade e, portanto, isso nunca 

estará em causa e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a criar outro tipo de artifícios, 

porque efetivamente isso irá acontecer. ----------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão da energia, eu queria lembrar aqui uma questão que penso 

que é importante. Efetivamente, o Município de Águeda foi sozinho ao mercado OMIP 

durante, num contrato de trinta e seis meses, não foi no mesmo concurso que os dez 

municípios da CIRA e, neste momento, também não pode aderir de imediato e, portanto, se 

o contrato que fizemos no mercado OMIP, indexado ao mercado OMIP, terá gerado uma 

economia durante os seis meses de contrato de cerca de duzentos mil euros, mas 

efetivamente nesta altura em que tivemos que tomar esta decisão de avançarmos para um 

contrato de quatro meses, para último trimestre deste ano, avançarmos com um 

procedimento para, no mercado fixo e porquê? Porque, efetivamente, o mercado OMIP 

nesta altura não era recomendável para este contrato e vamos avançar com este, nós não 

podemos neste momento de ir ao mercado, porque não podemos aderir ao contrato da 

CIRA. Na altura em que foi lançado não podemos e, por isso, é uma questão que está fora e, 

portanto, o nosso contrato está a terminar, não existe a possibilidade de integrar o contrato 

atualmente em vigor para os outros dez municípios da CIRA que terminará em trinta e um 
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de dezembro de dois mil e dezanove e a Câmara necessita de ir ao mercado contratualizar 

o fornecimento de energia elétrica com flexibilidade suficiente para que possa, caso seja 

vantajoso, no futuro incorporar novos procedimentos da CIRA. É esta a nossa postura neste 

momento relativamente a esta matéria e, portanto, é esta a forma que nós conseguimos de 

irmos com maior grau de liberdade para depois podermos decidir adiante. Volto a dizer que 

nós vamos com contratos a iniciar-se em janeiro e a terminar em dezembro, por um ano, 

renováveis até trinta e seis, portanto, doze meses, renováveis até trinta e seis meses. A 

partir de dois mil e dezanove para vigorar em dois mil e vinte terá que haver um contrato da 

CIRA e se verificarmos que é mais vantajoso, porque efetivamente os preços no OMIP 

alteram significativamente, embora ultimamente tenha sido notória uma regressão nesses 

preços e, portanto, até estamos otimistas relativamente ao negócio que possamos vir a fazer. 

É esta a postura e pensamos todos que é a mais prudente” --------------------------------------------

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

------ “Aquilo que eu percebi é que através do contrato efetuado, conseguimos uma 

poupança de duzentos mil euros num espaço de três anos, em comparação com o contrato 

da CIRA. O que eu lhe vou pedir a si, Senhor Presidente, acredito que agora não tenha aqui 

estes dados, mas que me mande o quanto urgente possível efetivamente dados que 

comprovem isso, portanto, como é que o Senhor Presidente chega aos duzentos mil euros 

para nós também podermos analisar isso, ficarei à espera disso, dessa informação.” ----------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------ “Eu diria, mais concretamente, que foram duzentos e onze mil e depois, naturalmente, 

mandar-lhe-ei a forma como chegamos a esta contabilidade, duzentos e onze mil e setenta 

e cinco, ponto dezoito euros.” -----------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais inscrições o Senhor Presidente colocou os pontos à votação, 

registando-se as seguintes votações: -------------------------------------------------------------------------

------ 2.2.1 – Plataforma de Gestão de Educação – SIGA aprovado por unanimidade. -----

------ 2.2.2 – Plano de Transportes Escolares/Aquisição de Serviços de Transporte 

Escolar para Alunos com Necessidades Educativas Especiais aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.2.3 – Incremento de Despesas Decorrentes de Modificações Objetivas – 

Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica aprovado por maioria com seis 

abstenções do PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 2.2.4 – Aquisição de Energia Elétrica em Mercado Liberalizado aprovado por 

maioria, com nove abstenções, seis do PSD e três do CDS. ------------------------------------------

------ 2.2.5 – Aquisição de Serviços de Manutenção e Inspeção das Instalações de Gás 
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em Edifícios Municipais e Edifícios Escolares aprovado por unanimidade. -----------------

------ 2.2.6 – Proposta de Adesão do Município de Águeda à Rede de Presidentes de 

Municípios pela Paz aprovado por maioria, com um voto contra e uma abstenção, ambos 

do CDS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.2.7 – Protocolo com a CERCIÁGUEDA para implementação de uma Casa de 

Abrigo para Pessoas com Deficiência aprovado por unanimidade. -----------------------------

------ 2.3. Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Isenção de IMI da 

Empresa Triangles Cycling SA: ------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto, foram feitas as intervenções que, em seguida, se transcrevem na íntegra: 

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------ “Era só para esclarecer o seguinte, a exemplo do que já aconteceu com outras 

empresas instaladas no Parque Empresarial, nomeadamente a SAKTHI, a Triangles cumpre 

os requisitos para, e formulou este pedido e cumpre os requisitos para que nós o possamos 

apresentar para aprovação da Assembleia e, naturalmente, que a proposta é no sentido de 

ser aprovado por cinco anos, isenção total.” ----------------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: ---------------------------------------------------

------ “Dá-me licença, Senhor Presidente? Uma vez que esta proposta, ao fim ao cabo, 

compete à Assembleia Municipal, fixar qual é o período de isenção e, uma vez que venha a 

ser aprovada a isenção a conceder à Triangles, o pedido da empresa era que fosse 

concedida a isenção por dez anos, isso não nos parece possível, mas a proposta do Grupo 

Municipal do CDS que, se for aprovada a isenção, nós propomos que o período seja por 

cinco anos, isenção total.” ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------ “Senhor Presidente, dá-me licença só... naturalmente que cabe à Assembleia definir as 

condições em que, e eu a única coisa que pretendi dizer foi quais foram os termos em que 

foi atribuída a outra empresa, à SAKTHI, e que são exatamente assim. Uma correção que 

eu queira fazer relativamente e, portanto, por uma questão, penso, que de coerência 

estamos, será assim.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos: -----------------------------------------------------

----- “Venho aqui fazer uma pequena e breve declaração. Eu, João Figueiredo, sinto-me 

pessoalmente e profissionalmente como parte interessada neste tema. Eu proponho retirar-

me da sala enquanto os senhores estiverem a discutir este ponto, apenas.” ----------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida - PSD: ------------------------------------------------------------

------ “O que nos traz aqui hoje é uma decisão sobre abdicarmos de uma verba que o 

Município tem direito no sentido de fomentar o desenvolvimento de uma unidade 
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empresarial que, lembro, esta Câmara Municipal e esta Assembleia já apoiou. Eu penso que 

este é um dos temas que deveria ser abordado não só numa análise mais profunda do 

Regulamento do Parque do Casarão, mas também para ser instituído como forma 

transparente da Câmara Municipal e a Assembleia funcionarem. Esta coisa de decidirmos 

aqui casuisticamente não me está a deixar confortável, não tenho nada contra, antes pelo 

contrário, a empresa em causa, mas gostava de ver estes critérios muito bem definidos. E 

lembro que para isso, quando a Comissão de economia tomou posse, foi solicitado pelo 

Senhor Presidente da Assembleia duas datas para a realização de uma reunião com Senhor 

Presidente da Câmara, a pedido deste para que a Comissão de Economia reunisse com o 

Senhor Presidente Câmara no sentido de iniciar um trabalho que levasse à reformulação do 

Regulamento do Parque do Casarão que, lembro, já teve uma pequena alteração de 

fevereiro, que votei contra, porque entendia que o regulamento deveria ser revisto na sua 

totalidade e que este Executivo se comprometeu a revê-lo até à Assembleia de hoje. Afinal, 

eu tinha Razão, não fomos capazes de cumprir este prazo. Deveríamo-lo ter feito logo e 

perdemos uma excelente oportunidade de iniciar esse processo nesse momento. Tive 

oportunidade e porque acho que o devo dizer, a este repto a Comissão de Economia 

respondeu afirmativamente no momento. Tive oportunidade também de demonstrar o meu 

desagrado por até hoje não ter recebido qualquer informação sobre o caso. Tive o cuidado 

de fazer um mail para ficar escrito, o meu desagrado de pessoas que têm o seu trabalho se 

disponibilizar para reunir com aqueles que são profissionais da Câmara e não terem 

merecido uma resposta. E esse meu desagrado ainda é maior hoje, quando eu o manifestei 

e continuei sem receber uma resposta. Eu penso, e desculpem franqueza com que eu digo 

isso, eu penso que as relações institucionais que nos unem aqui têm que ser melhor 

cuidadas. Não me parece que esta atitude tenha sido mais correta. E, não me levem a mal, 

mas as verdades são para ser ditas. Estamos todos para trabalhar para mesmo, mas nós 

também temos a nossa vida profissional porque nós não ganhamos a vida aqui nestas 

Assembleia. E, portanto, respeitarmo-nos uns aos outros também parte destes princípios. ---

----- Não me sinto capaz, nada contra a Triangles, de votar este ponto. Não o vou votar, vou 

me abster como forma também de seguir aquilo que foi um princípio que a nossa Vereadora 

já tomou sobre questões do Parque do Casarão. Lutamos há anos, há anos para a 

reformulação deste regulamento.  Entendemos que tudo na vida começa e tem momento em 

que precisa de ser reformulado. Não vamos criticar aquilo que foi feito, foi feito num contexto, 

hoje precisa de ser melhorado. Nós, há anos com propostas firmes, nós e o CDS 

inclusivamente, propostas firmes para suscitar a discussão, fizemo-lo, e sei que queremos 

trabalhar juntos, isto também é queremos trabalhar juntos, é com muita pena que depois de 
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tudo isto que eu vos contei não ter recebido pelo menos uma palavra a dizer assim que 

tenho razão. E, portanto, eu vou-me abster neste ponto, nada contra o caso da Triangles, 

mas como forma também de protesto a tudo aquilo que se tem verificado relativamente a 

esta temática do Parque do Casarão.”-------------------------------------------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador – Juntos – Presidente da Mesa da Assembleia: ----

---------- “Muito obrigado, Senhor Deputado. Aproveito para dizer o seguinte, efetivamente, 

estava para lhe mandar a si e à restante comissão na próxima segunda-feira a resposta que 

eu tive ontem das datas das disponibilidades do Presidente Câmara para se reunir com a 

Comissão. E não vale apena escamotear, como lhe disse, como disse ao Senhor Deputado, 

na altura que ele me contatou, o Senhor Deputado Carlos Almeida, disse-lhe que teria 

havido um lapso qualquer e que iria averiguar e estive a fazê-lo e esse lapso só pode ter 

sido meu porque, efetivamente, foi-me sugerido pelos Serviços da Câmara, a marcação 

dessa reunião junto da Comissão, efetivamente, junto do engenheiro Farias obtive as 

vossas datas de imediato e tenho quase a certeza absoluta que terei enviado um e-mail 

para o Presidente da Câmara ou para os Serviços dele, a informá-lo dessa data, tenho 

quase certeza, não posso garantir. Efetivamente a andei à procura do e-mail, não o 

encontrei, por isso assumo eu este lapso de comunicação. Obviamente que mal recebi a 

comunicação do Senhor Deputado Carlos Almeida, não deixei de lhe dar razão, tentei 

averiguar o que é que se passou, não lhe consigo com certeza dizer o que é que se passou. 

O lapso é meu. O Senhor Presidente disponibilizou-se, foi o próprio Presidente que me 

contatou, os Serviços para marcar reunião, por isso, ele também estava interessado. 

Perdeu-se uma comunicação e eu só posso assumir esse lapso, no entanto, não hoje nem 

amanhã com certeza, mas na segunda-feira logo de manhã, porque eu tenho aqui um e-mail 

onde já tenho as duas datas para vos indicar, darei conhecimento ao Presidente da 

Comissão dessas datas e darei conhecimento a si também da resposta e a partir daí 

poderão reunir para avançar. Peço desculpa por isso, o lapso é só meu e eu assumo essa 

responsabilidade na totalidade.” --------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------“Senhor Presidente, permita-me, mas eu penso que não pode fazer isso, porque a 

responsabilidade, indiscutivelmente, que terá sido da minha parte. Não foi voluntário. Logo 

que me apercebi da falha, efetivamente, tratei que o meu secretariado desse de imediato 

duas datas disponíveis para que pudéssemos escolher e, portanto, que não seja 

impedimento de nos encontrarmos e avançarmos com essa reunião que era um 

compromisso e que, efetivamente, não foi cumprido. A culpa, indiscutivelmente, terá sido 

falha da minha parte. Involuntária, como disse, mas terá sido, indiscutivelmente. Obrigado 
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pela generosidade, Senhor Presidente, mas é assim que é.” -------------------------------------------

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

------ “Caros Presidente estamos disponíveis para trabalhar em cooperação e, desde logo, 

pelo plano de atividades que já aprovamos na nossa primeira reunião, estamos disponíveis 

para colaborar com a Câmara Municipal até como elemento de ligação sobre matéria de 

assuntos de Economia e Finanças e Serviços Municipais com a Assembleia Municipal. -------

------ Do nosso plano de atividades, que aprovámos nossa primeira reunião, na Comissão, 

consta um ponto que eu associo a este assunto que estamos aqui em discussão e que 

consideramos de particular relevância. De facto, nós, sucessivamente, temos vindo a ser 

confrontados com situações casuísticas, com decisões avulsas, todas elas, na hora, de facto 

nos parecem em si, isto é, quase lugar-comum, nada contra este caso, mas, 

sistematicamente e de modo transversal a todos grupos da Assembleia, nós identificamos 

como uma fragilidade do Município o facto de se estar a tomar decisões avulsas e com isso, 

muitas vezes, comprometer os melhores propósitos estratégicos do desenvolvimento 

económico e do envolvimento meritório que a Câmara Municipal faz em termos de alavanca 

da Economia do Concelho. Águeda precisa, naturalmente, da atualização do Regulamento 

do Parque Empresarial do Casarão, mas Águeda precisa também do regulamento para a 

sua estratégia em matéria de fiscalidade. Quais são os casos enquadráveis? Quais são os 

critérios que poderão ser estabelecidos de modo a que os agentes económicos possam 

conhecer, possam tomar decisões de longo ou de muito longo prazo porque eles são 

determinantes para essas tomadas de decisões. Se nós pretendermos ter ou interpretar e 

aplicar no terreno uma visão estratégica para o desenvolvimento do Concelho ou se 

considerarmos que a dinâmica empresarial é fundamental para essa estratégia, precisamos 

de ter algumas regras de jogo definidas, transparentes, transversais e que possam ser 

acessíveis de modo universal. E o regulamento Municipal da Fiscalidade é uma peça 

importante.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------ “Só para reiterar uma questão que é importante. Isto não tem nada de casuístico, ponto. 

Há um enquadramento legal, é a empresa que solicita, aquilo que Câmara teve que verificar 

é se cumpre os requisitos, está verificado que cumpre, é uma competência da Câmara 

Municipal atribuir em que condições, é isto está a acontecer. Naturalmente que isto não nos 

impede de termos uma abordagem e uma postura mais ou menos uniformizada, ou não é 

mais ou menos, uniformizada para este tipo de questões. Agora, efetivamente, a empresa 

pediu-a, tal e qual como a SAKTHI já tinha pedido anteriormente, e os requisitos encontram-

se cumpridos. Portanto, cabe a esta Assembleia definir o período de isenção, qual é o prazo, 
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sim ou não à isenção e se é total ou parcial.” ---------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, foi colocado à votação sendo 

aprovado por maioria com seis do PSD a proposta da Câmara Municipal para Isenção de 

IMI – Triangles - Cycling Equipments, S.A. ---------------------------------------------------------------

------ Aprovado o ponto anterior, foi colocada a votação a proposta do CDS de atribuição da 

isenção total pelo período de cinco anos, tendo a mesma sido aprovada por maioria com 

seis abstenções do PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente, eu acho que já ficou claro o intuito pelo qual estávamos a abster-

nos nesta votação, contudo, para que fique registado em ata, nós estamos a fazê-lo no 

sentido também de ir ao encontro daquilo que têm sido as votações que a nossa Vereadora 

tem feito sobre o Parque do Casarão e vamos mais continuá-las a fazer até termos este 

assunto, o Regulamento do Parque do Casarão, resolvido. Nada contra a empresa, isso que 

fique claro. É sim no intuito também de resolvermos este assunto do Regulamento do 

Parque do Casarão.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.4 Proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio à reunião freguesias 

da Trofa Segadães e Sever do Vouga No âmbito da organização do evento Mourisca 

ConVIDA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Apoio à União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, no âmbito da Organização 

do Evento “Estás em Barrô… Mexe-te! 2018”;----------------------------------------------------------

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

Apoio à Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, no âmbito do evento “Macinhata 

Fest” 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Apoio à União de Freguesias de Recardães e Espinhel, no âmbito do evento 

“Freguesia em Festa” 2018; -----------------------------------------------------------------------------------

------ 2.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Atribuição de 

Subsídio à União de Freguesias de Belazaima do Chão e Castanheira do Vouga e 

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

------ 2.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Atribuição de 

Apoios Financeiros no âmbito da participação no “Desfile de Carnaval” 2018; ------------

------------ Nestes pontos, foram feitas as intervenções que, em seguida, se transcrevem na 

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

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------



61 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/junho/2018 

------- “Os próximos quatro assuntos, naturalmente, têm a ver com eventos realizados pelas 

freguesias, cumprem o regulamento que está em vigor e, portanto, os respetivos montantes 

são calculados de acordo com os orçamentos apresentados. São situações diferentes, há 

aqui uns primeiros que tem que ver com eventos e, portanto, têm que ser votados 

individualmente, e a questão da justificação é que é exatamente a mesma para estes quatro, 

depois abre-se, naturalmente, um conjunto de coisas diferentes. -------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador – Juntos – Presidente da Mesa da Assembleia: ----

----------“Até ao ponto 2.9 podemos tratar tudo, podemos discutir. Eventualmente se entender 

e depois votávamos, certo?” -------------------------------------------------------------------------------------

---- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ------------------------------------

----- “Sim.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: ------------------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente, naturalmente, o PSD vai votar favoravelmente estas propostas, 

contudo, deixo um repto ao Senhor Presidente da Câmara e a todo o Executivo. Penso que 

neste particular, nós, Câmara Municipal e Assembleia também, podemos ser um bocadinho 

mais ambiciosos, eu acho que podemos que devemos ser um bocadinho mais ambiciosos.  

Cortarmos o apoio para este tipo de iniciativas, quando temos um Fermentelos Fest, um 

Barrô Mexe-te, um Mourisca ConVIDA. Eu penso que podemos ser aí um bocadinho mais 

ambiciosos,  não é com certeza isso que vai tornar as contas da Câmara displicentes e, 

portanto, vai prejudicar a autarquia e são sinais importantes, nomeadamente, para 

catalisarem esse esforço magnífico que fazem, não só os executivos das juntas, no caso de 

Fermentelos também à Assembleia e as associações todas locais. Esta gente também 

parece um bocadinho mais do nosso apoio, e o repto vai no sentido de nós revermos esse 

ponto e podermos ser então um pouco mais ambiciosos, sendo claro naturalmente que o 

PSD votará favoravelmente todos estes pontos” -----------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------ “Só para lembrar uma coisa porque eu acho que nós temos que olhar para floresta e 

não para a árvore e há aqui uma questão que fique claro para todos. O conjunto de apoios e 

contratos que nós estamos a celebrar com as Juntas de Freguesia e que hoje vamos aqui, 

que temos aqui a votação hoje, representa na sua globalidade e incluindo isto muito próximo 

dos oitocentos mil euros, que vêm juntar-se a seiscentos e tal, muito próximo, que vêm 

juntar-se a seiscentos e tal que fizemos com os acordos de execução anteriores e que 

temos mais trezentos e tal mil de contratos e protocolos em execução e que, portanto, que 

existem. Isto tudo dá um montante de transferências para as Juntas de Freguesia do nosso 

Município de muito mais de um milhão e setecentos mil euros. É notável, é esforço 
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financeiro brutal, capacita extraordinariamente as freguesias. Naturalmente que sempre que 

pudermos ir mais além, até porque eu sou,  por génese e até por o ADN que me corre e que 

me tornou e que me trouxe para estas funções, naturalmente que nunca darei por mal 

empregue um cêntimo que seja que seja transferido para uma freguesia, isso é claro. Agora, 

percebemos a sustentabilidade das coisas, porque efetivamente há todo um outro conjunto 

de questões. É notável e importante o notável esforço financeiro que Câmara faz a este 

nível e não é acompanhada pelos nossos congéneres vizinhos, nem de perto.” ------------------

----- Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD; ---------------------------------------------------------

------ “Só venho fazer aqui uma pequena intervenção a respeito deste apoio às atividades 

culturais e recreativas que as Juntas de Freguesia organizam, Fermentelos Fest, Barrô 

Mexe-te, Macinhata Fest, etc.. Estou de acordo com aquilo que o Senhor Presidente da 

Câmara diz, o valor que a Câmara disponibiliza para Juntas de Freguesia, só que queria 

chamar a atenção que este valor no máximo, no máximo que a Câmara transfere, que a 

Câmara dedica, dá às Juntas de Freguesia são vinte e cinco mil e duzentos,  o máximo são 

três mil e seiscentos euros para cada atividade, para cada freguesia que organiza um 

evento destes. Do que eu estou aqui ver, Fermentelos Fest, não consta ainda desta 

aprovação. Dos que consta e que vamos votar são vinte e um mil e seiscentos euros no 

máximo. Não tenho aqui o valor total, penso que nem todos atingem os três mil e seiscentos, 

que é o máximo que a Câmara dá a cada Freguesia. Portanto, penso que aquilo que o 

Deputado Carlos Almeida veio dizer, que se deveria pensar melhor e se não valerá a pena 

que as Juntas de Freguesia recebam um bocadinho mais para organizarem estas atividades. 

E não vou chamar aqui o AgitÁgueda. Não tem comparação, sabemos que não, mas, 

atenção, três mil e seiscentos euros no máximo para dez dias de atividade, por exemplo, 

Fermentos Fest, para todos os espetáculos e tudo aquilo que se organiza e se faz penso 

que é não muito, ou melhor dito, é muito pouco.” ----------------------------------------------------------

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

------ “Venho aqui repetir o que já disse há uns tempos, mas como uma mentira dita muitas 

vezes depois pode-se tornar uma verdade e o Senhor Presidente da Câmara acabou de 

dizer, mais uma vez, que fazemos um esforço de apoio às nossas Freguesias que as 

nossas congéneres não fazem, as nossas congéneres vizinhas não fazem. Reconheço o 

esforço todo que nós fazemos, mas só para que tenha uma ideia, Senhor Presidente, 

quando está a dizer isto, a Câmara de Aveiro, aqui ao nosso lado, que tem dez Freguesias, 

não tem onze, não tem mil quilómetros de estrada, tem cerca de setecentos quilómetros da 

estrada,  tem muito menos estradas do que nós,  que tem  uma área se calhar três vezes 

inferior à nossa, só nas delegações de competências, que nós atribuímos quinhentos e 
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cinquenta mil euros, penso eu, ou seiscentos mil euros, às nossas freguesias, eles atribuem 

um milhão, trezentos e sete mil e quatrocentos e cinquenta euros, mais, Senhor Presidente, 

mil cento e trinta horas de máquina, mil cento e trinta horas da máquina. Portanto, nós não 

temos que andar em competência ou em concorrência com os nossos vizinhos. Não nos fica 

é bem dizer que damos muito mais do que os outros, quando damos efetivamente menos 

que os outros. Mas damos aqui menos e se calhar ali mais. Agora, fica-nos mal fazer isto, só 

para corrigir. Se for preciso eu mando-lhe o quadro.” -----------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------ “Senhor Presidente, é só para reiterar que a Câmara de Águeda transfere mais 

dinheiro para as Freguesias e não tem setenta e tal mil habitantes, só tem quarenta e tal, e 

transfere mais dinheiro do que a Câmara de Aveiro para as Freguesias. Aquilo que eu 

também queria dizer era que a somar a isto, as máquinas da Câmara Municipal andam 

todos os dias ao serviço, todos os dias úteis, naturalmente, ao serviço das Freguesias, 

incontáveis horas de máquina.” ---------------------------------------------------------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto 2.4 Análise e Votação da proposta da Câmara 

Municipal para atribuição de apoio à União Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do 

Vouga, no âmbito da organização do evento Mourisca ConVIDA foi aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto 2.5. Análise e Votação da proposta da Câmara 

Municipal para atribuição de apoio à União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, 

no âmbito da organização de eventos Barrô Mexe-te 2018 foi aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto 2.6. Análise e Votação da proposta da Câmara 

Municipal para atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, no 

âmbito do evento Macinhata Fest 2018 foi aprovado por unanimidade. -----------------------

------ Colocado a votação, o ponto 2.7 Análise e Votação da proposta da Câmara 

Municipal para atribuição de apoio à União de Freguesias de Recardães e Espinhel, no 

âmbito do evento Freguesia em Festa 2018 foi aprovado por unanimidade. -----------------

------- 2.8 Belazaima do Chão, Castanha do Vouga e Agadão e à Junta de Freguesia de 

Valongo do Vouga. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente a este ponto foi ainda feita a intervenção que a seguir se transcrevem 

na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PUF Préstimo e Macieira de Alcoba:----------------------

------ “Peço desculpa, pensei que a discussão fosse só até ao ponto 2.7. Relativamente ao 

ponto 2.8, tem a ver com os subsídios dados pela Câmara Municipal às Unidades Locais de 
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Proteção Civil, Juntas de Freguesia, muito pelo trabalho que essas mesmas desempenham 

no combate aos fogos.  Queria aproveitar que estou aqui, em Belazaima e agradecer não só 

ao Vasco, como a toda equipa da Junta de Freguesia e a todos os membros da Unidade 

Local de Proteção Civil desta Freguesia, que tantas vezes sai da vossa terra para irem 

apagar fogos fora daqui e que muito nos tem ajudado em todos os fogos que têm acontecido 

no Préstimo e Macieira de Alcoba e noutros sítios que também nos temos encontrado. A 

Junta de Freguesia também de Valongo do Vouga, não sei se está aqui o seu Presidente ou 

se não, há  pouco ele estava,  quero agradecer ao Falcão e aos anteriores Presidentes de 

Junta também, pelo trabalho que têm desenvolvido não só em Valongo, mas também fora 

de Valongo e fora mesmo do concelho, onde também já nos encontramos  nalguns fogos e 

dizer que houve uma situação que saiu no jornal a semana passada, deve ter sido um lapso 

aquilo que saiu no jornal, porque aquilo não, efetivamente não corresponde à verdade, 

quando foi dito, quando eu li no jornal que eu e a minha equipa, que já combatemos fogos 

há tantos anos, tínhamos abandonado o fogo para ir para um casamento em Campia, nem 

sequer havia lá casamento nenhum, portanto, aquilo deve ter sido um lapso e, portanto, 

queria só corrigir isto que saiu jornal. -------------------------------------------------------------------------

------ Efetivamente, na freguesia da qual eu sou o Presidente, já adquiri duas viaturas, dois 

pesados, dois kits de combate aos incêndios, tudo pago pela Junta, sem um cêntimo da 

Câmara Municipal até hoje. Já encomendei, paguei e entreguei equipamentos às 

associações da minha terra. Não recebi também nenhum apoio por parte da Câmara 

Municipal. No ano passado, aquando da reunião da Comissão de Proteção Civil, que 

aconteceu no mês de março, se não estou em erro, foi-me dito que eu que não recebia 

apoios porque não tinha uma Unidade Local de Proteção Civil criada. Já tenho, já foi 

aprovada em sede de Assembleia de Freguesia, já foi aprovada em sede de Assembleia de 

Freguesia, já foi aprovada em reunião de Câmara, portanto, eu tenho-a aprovada,  não sei 

se outras freguesias que estão aqui a receber este apoio têm esta tal Unidade Local criada, 

não sei onde é que está na lei que é preciso que haja uma Unidade Local criada para 

receber apoios, sei da dificuldade que o Vasco teve aqui para conseguir criar a Unidade 

Local,  inclusivamente agradeço ao Vasco e aos funcionários que nos ajudaram também 

com toda a documentação para que pudéssemos criar uma muito semelhante àquela que 

vocês aqui têm. Aliás todas as nossas viaturas, estejam nelas ao serviço da Junta, estejam 

elas ao serviço da ABARDEF que tem duas viaturas que são da Junta de Freguesia, é a 

Junta inclusivamente que paga os seguros, estão lá, inclusivamente na porta o logótipo a 

dizer Unidade Local de Proteção Civil da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de 

Alcoba. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Há pouco ouvi aqui, aquando da discussão de Travassô e Óis da Ribeira, que foi dito 

aqui pelo nosso Presidente de Câmara, falou em palavras como equidade, coerência, tratar 

todos de forma igual. Também acredito nisto, sei que nós não concorremos na mesma lista, 

nas últimas eleições o Senhor foi por um lado, eu fui por outro, agora o que não pode, na 

minha ótica, é vir um apoio apenas para a Associação daquele que era o candidato que foi 

por si apoiado na minha Freguesia e eu continue sempre de fora. São anos e anos e anos 

que eu continuo fora. Toda a gente que aqui está sabe não só do meu empenho, mas de 

todos aqueles que me acompanham, quer na equipa da Junta de Freguesia, que já tem 

anos, não nos limitamos a combater só os fogos de Préstimo e Macieira de Alcoba, não, 

saímos fora do nosso Concelho, saímos fora da nossa Freguesia e ajudamos sempre da 

forma como podemos e sabemos. Aliás, eu não tenho aqui, neste momento, os membros da 

equipa da Junta Freguesia e, por exemplo, da ACREAC e os outros todos que combatem os 

incêndios na minha Freguesia, porque o comandante dos bombeiros, neste momento, está 

no Préstimo a dar formação a todos eles. Se não está, deve ter acabado, mas esteve, 

esteve a dar formação e, portanto, peço mesmo que nos ajuda, porque custa-me eu ver 

outras Juntas receberem e acho que é pouco para aquilo que fazem, porque o material no 

combate aos fogos e eu sei, porque compro imensos, é caríssimo, um rolo de mangueira é 

caríssimo, uma agulheta é caríssima, os pneus para uma viatura são caríssimos, posso 

dizer que no outro dia comprei para as viaturas da ABARDEF e paguei quatro mil e tal euros 

por quatro pneus, portanto, efetivamente, o equipamento de combate aos fogos é um 

equipamento extremamente caro. Não são com trocos, não é com cinco ou com dez mil 

euros que nós conseguimos manter os nossos equipamentos em bom estado e daí, então, 

foi-me dito pelo Senhor Presidente da Câmara, na última reunião de Câmara que, assim que 

houvesse a próxima reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, que no fim dessa 

reunião e depois de estar inserida, então, a tal Unidade Local do Préstimo e Macieira de 

Alcoba nesta Comissão, que ainda este ano viria à Assembleia Municipal um apoio de forma 

semelhante quer para a equipa que combate os fogos da Junta de Freguesia do Préstimo e 

Macieira de Alcoba, quer também para a equipa da ACREAC que, neste momento, também 

já combate os fogos, formalizando, assim, três, aquelas que são as equipas de combate aos 

fogos na nossa Freguesia e daí hoje, aqui, em sede de Assembleia Municipal, só pedir para 

que se o Senhor Presidente da Câmara reiterasse aquilo que disse em reunião de Câmara e 

pedir que, o quanto antes, marque essa reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil 

porque o verão também está aí e precisamos todos conversar e pormos em prática aquilo 

que é nossa, que irá ser nossa tática de combate aos fogos neste verão.” -------------------------

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PUF da União das Freguesias de Belazaima, 
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Castanheira e Agadão: --------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Só para dizer aqui duas coisas a nível, já se que se falou aqui da Unidade Local de 

Proteção Civil de Belazaima, Castanheira e Agadão. Primeiro, o Pedro, sobre esta situação 

aqui do Pedro eu não me vou pronunciar, além de nas redes sociais alguém da Junta dele 

me ter chamado a mim e a alguns colegas, Presidentes de Junta, de lambe botas. Eu, estas 

coisas acho que não são permissíveis e o Pedro, como meu colega, Presidente de Junta, 

devia ter, pelo menos na altura, ter tido ou inteirado de alguma justificação porque acho que 

não fica bem, aquando dessas palavras nessa altura, de quando se falou, o ano passado, 

salvo erro, numa Assembleia Municipal de eu ter vindo aqui falar sobre a Unidade Local de 

Proteção Civil e do apoio da Câmara, o colega dele, não foi assim tão delicado para comigo 

e para com outros Presidentes de Junta e, no qual eu hoje aproveito para dizer que não é 

assim que se faz política e não é assim que se tratam os colegas. Não é para o Pedro, 

obviamente, mas que leve o recado e ponha ordem na casa, porque acho que todos nós 

merecemos o respeito uns dos outros. Além disso, quero aqui dizer que a nossa Unidade 

Local continua a trabalhar dentro de uma organização e de uma regra estipulada pela 

Comissão Municipal de Proteção Civil, a comando dos Bombeiros de Águeda e do seu 

CODIS, do comando distrital, e só assim é que faz sentido e com isto não é só a nível dos 

incêndios, é também a nível de todas as situações de proteção civil. E com isto queria aqui 

dizer uma coisa que, já o disse o ano passado e volto aqui a afirmar que esta Câmara tem 

feito a nível de proteção civil municipal um esforço extremamente grande, principalmente o 

Senhor Presidente da Câmara, que aos anos que trabalho com ele, tem sido uma pessoa 

extremamente delicada, tem-se deslocado, inclusive, várias vezes, comigo a Lisboa, ao 

Ministério da Proteção Civil de Administração Interna, para tentarmos resolver a situação 

das Unidade Locais e afins. --------------------------------------------------------------------------------------

------ A outra situação, o caso da Aldeia Segura, agora, isto só para dar algum exemplo 

daquilo que a Câmara tem feito, eu não estou aqui a ser advogado do Senhor Presidente da 

Câmara, mas aquilo que está você vêm aqui dizer e eu obviamente também, mas quando 

está bem, acho que merece também ser dito, porque tem sido um trabalho, eu sei que 

trabalho é que tem sido porque tenho acompanhado isto a par e a passo e não tem sido fácil 

e se eu fosse o Senhor Presidente da Câmara, certamente, não estávamos aqui hoje a 

discutir seja o que fosse a nível de apoios para estas Associações e para as Unidades 

Locais de Proteção Civil. Portanto, acho que devemos ter orgulho daquilo que temos no 

nosso Concelho. Temos uma coisa que não existe em lado nenhum do nosso País e estas 

coisas também gosto de ouvir, porque não é só, se calhar, a Câmara Municipal de Águeda e 

o Senhor Presidente da Câmara gosta de ouvir, mas eu também gosto ouvir. Não oiço a 
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comunicação social falar nas Unidades Locais de Proteção Civil, não oiço os meus colegas 

falarem numa situação que não existe mais no nosso País. Enfim e até virem conhecer 

aquilo que nós fazemos, que é interessante. Isto, contudo, queríamos dizer também que 

dentro deste pacote estão Bombeiros Voluntários de Águeda. Eu faço parte direção dos 

Bombeiros Voluntários de Águeda e existe aqui uma grande união em torno desta nossa 

filosofia de Proteção Civil e, portanto, só faz sentido que nós estejamos todos unidos e, 

obviamente, que ao Pedro, ao Préstimo e todos os outros que se queiram juntar a nós são 

bem vindos e, certamente, que se o Presidente da Câmara e Câmara Municipal de Águeda, 

dentro daquilo que seja razoável, irá também abraçar, porque nós estamos aqui é para 

trabalharmos todos em comum, para bem do nosso Concelho e das nossas populações, e 

por isso eu queria aqui dizer ao Senhor Presidente da Câmara que agradeço obviamente 

este apoio, obviamente, se não perguntarem se é bom, vou-vos dizer que não. Tenho 

quarenta e cinco voluntários e dez viaturas. Se forem a fazer a evolução para a per capita 

para aquilo que se estão a ajudar outras associações, obviamente eu sinto-me prejudicado, 

mas não é por aí que eu quero seguir, é exatamente ao contrário, é dizer que sim senhor, a 

Câmara continua ajudar, se puder ajudar mais, melhor ainda e cá estaremos todos para 

trabalhar em comunhão com os Bombeiros Voluntários de Águeda e com a Câmara 

Municipal de Águeda para que as coisas vão a bom porto.” --------------------------------------------

------- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS: --------------------------------------------------

------ “Muito rapidamente, era só para pedir que nos fosse enviado, ao Grupo Municipal do 

CDS, assim que possível, o Plano Municipal de Proteção Civil.” --------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------ “Antes de mais, dizer o seguinte, eu acho que hoje que é um dia especial. É um dia 

especial por uma razão muito simples, hoje n Préstimo, efetivamente, na União de 

Freguesias Préstimo e Macieira, o Senhor Comandante escrevo dar formação à ABARDEF 

ao grupo da Junta de Freguesia e à ACREAC. E eu fico muito contente e fico muito contente 

por uma razão simples, isto também coordenado comigo, o Senhor Comandante recebeu 

este convite e, naturalmente, que acordamos, e muito bem, a ida dele lá e tenho certeza que 

ele não se esqueceu de focar uma questão que é essencial nestas questões. Antes de mais, 

e de irmos exatamente a essa questão essencial, eu queria que toda a gente percebesse 

uma coisa que estamos aqui, não vale, a nossa atividade política naturalmente que quando 

queremos e temos que ter algum tipo de firmeza, isto confunde-se com ou é passível de se 

confundir com questões meramente políticas de simpatia ou falta de simpatia, não é e 

garanto-lhe que não é. Uma das questões que o Senhor Comandante de certeza esteve a 

dar um ênfase tremendo hoje na formação que esteve a fazer e volto dizer que estou muito 
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contente por estar fazer isto e espero que ela seja útil e bem absorvida esta formação que 

ele está a dar, esta formação, é a questão da unicidade do comando. A Proteção Civil e, 

sobretudo, estas unidades e estas associações que se envolvem e atenção minha 

homenagem a todos, a todos, esta atividade no âmbito da Proteção Civil e, sobretudo, no 

combate aos incêndios, para além deste carácter efetivamente que mobiliza as pessoas e 

que as leva a quererem voluntariar-se, e a nossa homenagem as vezes todas que sejam 

necessários a essas pessoas porque são fantásticas, comportam uma série de perigos, 

altamente perigosos. Nós precisamos permanentemente de sabermos o que é que cada um 

está a fazer e onde está e, meus amigos, a unicidade de comando é um valor fundamental 

numa área operativa. Fica aqui o meu compromisso de que vocês, efetivamente, a partir do 

momento em que estejam todos integrados e que façam aquilo que fazem tão bem a 

Unidade Local de Proteção Civil de Belazaima, Castanheira e Agadão, que teve a 

capacidade de juntar duas Associações de Proteção Civil, que chegam a um cenário, a um 

teatro de operações, como se costuma dizer, e se submetem imediatamente ao Comando 

dos Bombeiros, isto deu um trabalho enorme conseguir,  isto deu um trabalho enorme pra 

conseguir,  eu não posso, de maneira nenhuma, porque eles com a qualidade do que estão 

a fazer, pôr em causa, por uma atitude menos pensada, eu até digo, cheia de boas 

intenções, cheia de boas intenções, porque eu acredito que as pessoas e, nomeadamente, 

a equipa da Junta e toda a gente entram neste cenários com a vontade de aniquilar de 

imediato o incêndio e fazer tudo, mas nós não nos podemos colocar em risco tudo aquilo 

que temos andado fazer e um trabalho profundo, que volto a dizer e pedir aqui, uma vez 

mais, também toda a colaboração porque é absolutamente essencial que estas entidades, 

nomeadamente, as Unidades no plano operacional tenham um reconhecimento e uma 

integração no sistema de ataque a incêndios que vários Secretários de Estado aqui 

estiveram, nomeadamente, aqui em Belazaima, na Castanheira e que depois, vá-se lá saber 

porquê, saem daqui cheios de vontade de resolver, mas depois não resolvem e ainda não 

resolveram. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Caro Presidente, a partir do momento em que vocês integrem plenamente neste 

dispositivo, vocês têm todo o tratamento de equidade. Enquanto andarem desgarrados, eu 

dou minha palavra de honra, que enquanto eu for o principal responsável pela Proteção Civil, 

não entram. Mas atenção, está no bom caminho, está a fazer a tal formação, o Senhor 

Comandante dos bombeiros esteve falar claramente, claramente e reiteradamente e 

repetidamente neste aspeto. É absolutamente essencial. Está ali gente que eu respeito 

muito nestas unidades, está  ali gente que eu respeito muito, que tem um conhecimento de 

combate a incêndios de muitas décadas, está acolá, estou a vê-lo, sabe exatamente o que é 
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que eu estou dizer e digo-vos uma coisa, é só disto que se trata, não há mais nada e 

garantidamente não há mais nada e eu sei que o Senhor é capaz de integrar completamente 

e depois é uma questão de perder um bocadinho aquele nervo e vamos embora, ok? 

Porquê? Porque em equipa, estruturadamente é que nós combatemos incêndios, é assim e 

atenção a minha homenagem a todos e a vocês também, porque vocês vão lá com toda 

vontade de estar. Agora não ponham em causa todo trabalho que andamos a fazer, não 

ponham e não vale a pena entrarmos em pormenores.” -------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS:----------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente, vai obrigar-me agora a chamar-lhe a atenção para o conteúdo de 

três atas da reunião de Câmara, de reuniões de Câmara do ano passado, para aquilo que aí 

foi discutido, para os compromissos que o Senhor assumiu com os seus colegas na 

presença do Dr. Gil Nadais,  então a presidir, e depois há a evolução do seu compromisso 

inicial. O seu compromisso inicial, neste caso específico, da União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcoba era que, assim que a União de Freguesias aceitasse integrar 

o sistema de formação e aceitasse o comando único, passaria a dispor de apoios como as 

outras unidades e, entre essas unidades, estamos a falar da Unidade Local da Proteção 

Civil, recém formada na altura, de Castanheira, Belazaima e Agadão, estamos a falar da 

Unidade da Junta de Freguesia de Valongo e, estranhamente, também estamos a falar da 

ABARDEF, estranhamente, porque não sei se estava integrada no sistema do Conselho 

Local de Proteção Civil. Também foi dito, nessa altura, que a União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcoba, assim que frequentasse essas formações e aceitasse o 

comando único e preenchesse a burocracia necessária para isso, seria admitida no 

Conselho Municipal de Proteção Civil. Há qualquer coisa aqui que me está a escapar. 

Sinceramente, há qualquer coisa aqui que me está a escapar. Diz o Senhor que não 

pretende discriminar e que não pretende que haja aqui qualquer interpretação errada sobre 

a ligação entre aquilo que é a divergência política e aquilo que é o tratamento que é dado às 

diversas associações. Senhor Presidente, aquilo que está a dizer é que o responsável 

máximo, que será sempre a Unidade Local de Proteção Civil, que é o Senhor Presidente da 

Junta, isto de acordo com a lei de dois mil e seis da Proteção Civil, tem de ser submetido um 

teste de bom comportamento, Senhor Presidente.  O Senhor Presidente é que vai verificar o 

bom comportamento do Senhor Presidente da Junta Freguesia para depois, eventualmente, 

lhe dar cinco mil euros em apoios ou o admitir eventualmente no Conselho Municipal de 

Proteção Civil. É isso, Senhor Presidente?”------------------------------------------------------------------

------ Brito António Rodrigues Salvador – Juntos – Presidente da Mesa da Assembleia: ----

----- “Senhor Presidente, quer usar da palavra?” -----------------------------------------------------------
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------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

------ “Não, Senhor Presidente, não.” --------------------------------------------------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto 2.8 Análise e Votação da Proposta da Câmara 

Municipal para atribuição do subsídio à União de Freguesias de Belazaima, 

Castanheira do Vouga e Agadão e à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga foi 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto 2.9 análise e votação da proposta da Câmara 

Municipal para atribuição de apoios financeiros, no âmbito da Participação do Desfile 

do Carnaval de 2018 foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------

------ 2.10 Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para a celebração de 

contratos interadministrativos 2018. -----------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente: ----------------------------------

-----“Estamos a fazer, efetivamente, os três próximos pontos, exatamente, pontos, depois 

têm subcapítulos, são efetivamente um conjunto de contratos interadministrativos, atribuição 

de apoios e, depois, também uma série de contratos interadministrativos e apoios 

extraordinárias. Vou começar exatamente pelos extraordinários, quatro Juntas/Uniões de 

Freguesia não conseguiram terminar, em tempo útil, os contratos interadministrativos e os 

apoios que a Câmara e, portanto, a razão dos apoios que a Câmara Municipal celebrou com 

eles no ano anterior e, portanto, uma vez que não são verbas plurianuais, uma vez que não 

são verbas plurianuais, estes caíram automaticamente no ano anterior, nós estamos, 

extraordinariamente, num ano em que as justificações foram as mais variadas, mas que as 

mais predominantes foram efetivamente de que não foi possível concluir os trabalhos a 

tempo e horas, estamos a atribuir extraordinariamente um apoio no valor não recebido e que, 

portanto, eventualmente estarão a necessitar para completar esses trabalhos com que se 

tinham comprometido no ano anterior, este ano, extraordinariamente, volto dizer. Depois, 

temos um conjunto de contratos interadministrativos e aqui só para explicar, sobretudo no 

âmbito desta Assembleia qual é a diferença que existe entre contratos interadministrativos e 

apoios, uma vez que o critério e o montante a atribuir é validado no conjunto das duas 

situações, eu explico, sempre que há uma competência da Câmara que é delegada na Junta 

de Freguesia celebra-se com contrato interadministrativo, sempre que a obra em causa ou a 

aquisição em causa não tem a ver com a competência do Município, a Câmara Municipal 

tem a possibilidade de apoiar a Junta e então aí trata-se de um apoio. Em termos, digamos 

que formais, as coisas são diferentes, por isso a apresentação destas três situações que, no 

fundo, relevam todas para o mesmo e que se trata no fundo de transferências financeiras 

para as Juntas de Freguesia, ou para a aquisição de bens ou para, portanto, a construção 
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de obra física. E é só, Senhor Presidente.” ------------------------------------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD:------------------------------------------------------------

------ “A primeira nota que eu queria deixar para esta questão é que parto do princípio que 

estes valores estão negociados com os Presidentes de Junta e que, portanto, eles estão 

confortáveis com o facto. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ A segunda é uma preocupação, eu chamei atenção disto em março, estes contratos 

pecam por tardios, podiam ter cá vindo muito mais cedo, lembro que este ano, esta é, salvo 

erro, a sexta, retirando aqui a do vinte e cinco de Abril,  mas pelo menos cinco Assembleias 

tivemos, perdemos cinco oportunidades de o fazer e agora os Senhores Presidentes da 

Junta estão confrontados com uma questão de terem quatro meses  úteis, uma vez que 

agosto é férias, para realizar estas obras que têm que estar prontas até trinta de novembro e, 

de acordo com o contrato que irão assinar e que hoje é aqui colocado à vossa disposição, à 

nossa análise, “as obras e trabalhos supradescritos deverão estar concluídos 

impreterivelmente até trinta de novembro sob pena dos valores que se  encontrarem por 

pagar à data só puderem ser recebidos se as obras em causa integrarem eventuais e 

futuros apoios a conceder às Juntas, ora em causa do ano de dois mil e dezanove relevando 

para o cálculo dos valores a atribuir nesse ano”. Eu acho que o texto que está no contrato é 

claro, o tempo é curto, não havia necessidade disso. Penso que perdemos excelentes 

oportunidades de o fazer mais cedo,  eu alertei para isso e agora perdoem, porque não 

gosto de mandar recados, eu digo à frente das pessoas, quando nós não concordamos em 

aprovar na revisão orçamental, eu vi determinados Presidentes da Junta fazerem 

comunicados para os jornais e a toldarem ligeiramente opinião pública, eu gostava que esse 

empenho e esse esclarecimento também tivesse sido usado a bem das vossas gentes, para 

que estes contratos que agora são aprovados já estivessem em execução, com certeza era 

muito mais benéfico para vós. Isto era uma primeira questão que eu vos queria falar, 

naturalmente, que o PSD, atendendo a isto, vai votar favoravelmente estes contratos, mas 

não posso deixar de relevar aqui uma questão aqui que é eu penso que é de inteira justiça, 

a União de Freguesias de Recardães e Espinhel, tenho aqui, ó Senhor Presidente, desculpe 

lá, eu vou-lhe chamar aqui neste complexo contratual uma obra que coloca à consideração 

de nós todos que é a obra, eu vou-lhe chamar assim, de remodelação, de melhoramento da 

Unidade de Saúde. Acho justo, acho uma iniciativa salutar, no entanto, esta é uma 

competência da Câmara Municipal. Embora o edifício seja da Junta de Freguesia, a 

competência é da Câmara Municipal. Eu lembro, por exemplo, o campo de Futebol de 

Fermentelos, que ainda na última Assembleia ou na Assembleia Fermentelos lá foi,  também 

era uma obra da Junta. Penso que a Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel, por via 
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disto, sai prejudicada. Deixo um repto claro, penso que é justo para todos que o executivo 

pondere atribuir uma nova verba à Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel, 

compensando-a assim de uma verba que lhe sai cortada por estar a intervir numa área que 

não é sua. Sei que todos nós temos as limitações financeiras, mas penso que é uma 

questão de inteira justiça para inclusivamente os seus pares.” ----------------------------------------

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

------ “Venho hoje mais uma vez falar sobre a União de Freguesias de Travassô e Óis da 

Ribeira.  Esta União Freguesias está aqui, faz parte desta proposta dos contratos 

interadministrativos que nos é proposto, mas vamos aprovar uma coisa que não vale nada, 

porque a Junta, não estando formada, a Assembleia sem estar eleita a sua presidência, 

estes contratos que vão ser aprovados para Travassô e Óis da Ribeira da Ribeira, alguns, 

como disse o Senhor Presidente para acabarem processos que já vêm do ano anterior, 

ainda do anterior executivo da Junta, de nada valem. Há bocado, o Senhor Presidente da 

Câmara, na intervenção em resposta à questão que eu lhe pus, disse que o Senhor 

Presidente da Junta de Travassô e Óis da Ribeira tinha que crescer politicamente e como 

pessoa. Nós estamos aqui fazer debate político, não sei se a palavra lhe saiu, mas a última 

coisa que eu gostava de ver aqui é que façamos referências pessoais, porque o nosso 

combate político, não é entre pessoas, não tem a ver com nada disso. Não sei se lhe saiu, 

se foi intencionado, está dito, se não foi intencionado, eu acho que o Senhor Presidente da 

Junta merece o reparo. Mas quero-lhe fazer um esclarecimento e este tem a ver com o seu 

crescimento político, Senhor Presidente, que eu só falo dentro desta área, é que o senhor 

comete um lapso. Há quatro anos, efetivamente, o Sérgio Neves foi a eleições e perdeu, 

perdeu contra a lista, na altura, do Partido Socialista, de que o senhor fazia parte e o Sérgio 

Neves fez oposição na Assembleia de Freguesia, Senhor Presidente, foi eleito para 

Presidente da Assembleia de Freguesia com os votos de elementos do Partido Socialista, 

mas não foi para o Executivo, as coisas não são comparáveis, Senhor Presidente. Agora, eu 

volto-lhe a fazer a mesma pergunta, porque o Senhor é o líder do movimento O Juntos, foi 

assim que foi entregue esse movimento no tribunal com a sua liderança.  O que nós temos 

aqui é saber exatamente da parte do Juntos é o que é que pretende fazer em relação a 

Travassô. O Juntos tem quatro elementos, o Juntos pretende viabilizar a eleição em 

Travassô com dois elementos do PSD no Executivo e um dos Juntos ou o Juntos diz, não 

senhora, só viabilizamos se tivermos maioria no Executivo. Porque o Senhor Presidente 

Sérgio Neves já ofereceu também a Presidência da Assembleia de Freguesia à oposição, 

seja do Juntos, seja do Partido Socialista, mas neste caso, o que está aqui em causa é o 

Juntos e porque é que digo isto? Porque o Senhor tem responsabilidade no crescimento do 



73 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/junho/2018 

Concelho e tem responsabilidade no Concelho e Travassô e Óis da Ribeira fazem parte do 

Concelho e o Senhor, como líder deste movimento, está exatamente a colaborar com que 

Travassô e Óis da Ribeira  não avancem, porque está a colaborar para que os seus 

elementos em Travassô e Óis da Ribeira, até hoje não vi o Senhor retirar nenhum apoio a 

eles, continuem a boicotar uma eleição que lá exista. Portanto, o que nós pretendemos é 

que o Senhor seja claro, ó meus caros, nós em Travassô só aceitamos e viabilizamos com 

dois elementos no Executivo da Junta ou nós em Travassô, porque não podem ser três 

obviamente, só realizámos com um, ou com nenhum ou o que seja, seja claro, o que que 

querem fazer em Travassô, é assim que as coisas são. Não vale a pena o Senhor falar aqui 

como já falou no AgitÁgueda sob suspeitas, nós fazemos perguntas concretas, o Senhor 

não responde, falamos sobre Travassô, o que é que quer fazer, o Senhor não responde. 

Não, nós estamos aqui para falar claro, olhos nos olhos, é assim que se resolvem os 

problemas do Concelho, é falar olhos nos olhos. Deixo-lhe este desafio porque este 

contratos interadministrativos vêm aqui, vem Travassô e Óis da Ribeira e a população de 

Travassô e Óis da Ribeira está a ser neste momento prejudicada por este impasse e o 

Senhor tem tantas ou mais responsabilidade que nós neste processo.”-----------------------------

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

------ “Apenas para saudar a constituição recente nesta matéria de envolvimento, das 

relações e da coordenação das relações entre Câmara Municipal e o conjunto das Juntas de 

Freguesia, o Conselho Executivo Municipal, penso que é assim que ficou denominado,  que 

incorpora,  portanto, a reunião dos Presidentes das Juntas de Freguesias e das Uniões de 

Freguesias e saudar muito particularmente, porque se trata de uma tradução prática de uma 

proposta que o Grupo Municipal do Partido Socialista já há cerca de três anos fez, pela voz 

do nosso camarada José Vidal e também porque tratava de uma proposta emblemática que 

concedemos muita importância da candidatura do Paulo Seara, é com muito agrado que 

vemos a tradução prática desta iniciativa, à qual auguramos um bom percurso para 

normalizar e para dar equidade, para dar participação e envolvimento nestas relações entre 

a Câmara Municipal e os Executivos das Juntas de Freguesia.” --------------------------------------

------  João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos: ----------------------------------------------------

------ “Bem, com o discernimento que me permite o avançar da hora, congratulo-me que, 

realmente, aqui a nossa Assembleia e eu e o meus colegas sejamos todos basicamente na 

mesma opinião, todos nos congratulamos desta feliz cooperação em que o nosso Executivo, 

o Executivo do Juntos está a fazer com todos os Presidentes e todas as Juntas de 

Freguesia. Também referir um pouco a preocupação do Deputado Carlos Almeida, do tempo. 

Para nós o tempo é realmente também uma preocupação. Nestes poucos meses ter que 
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executar as obras que se propõe é realmente um desafio, mas parece-me que nós temos 

que nos lembrar e apenas lembrar disto e o Juntos quer vincar que, quando discutimos 

realmente o orçamento e estivemos neste impasse que nos comeu todo este tempo que 

agora não temos, nessa altura que estivemos a debater, podíamos ter resolvido. Temos 

todos também de pensar que não fomos capazes de o fazer e pensar que isso no futuro tem 

que ser feito de uma forma diferente. Não venho aqui criticar a postura de quem quer que 

seja, porque o Juntos não tem essa forma estar, mas nós o que queremos fazer é com que 

percebam que todos juntos, passo o chavão, não fomos capazes de resolver isso e agora 

hipotecamos o tempo, tempo que os Presidentes de Junta não têm.  Era só.” --------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente da Câmara: -------------------

------ “Uma questão aqui para o Sérgio, Presidente da União de Freguesias de Travassô. Se 

há alguma coisa que me saiu, que possa ter parecido alguma coisa pessoal, não, saiu 

meramente, ponto final. A questão de nós podermos crescer todos dias como pessoas, isso 

acontece-nos a todos e espero que aconteça a todos, todos os dias, acho que é bom. Mas 

não teve qualquer intuito, longe disso e obrigado por, se ficou a dúvida, obrigado por me 

chamarem a atenção. Só uma nota, efetivamente, não é cedo, mas atenção, tudo isto foi 

ponderado com os Senhores Presidentes de Junta e, naturalmente, que estamos, eu acho 

que todos eles já estão a trabalhar nestes processos para podermos andar. Mas impactou, 

pronto. Mas poderiam, mas não foram feitos e, naturalmente, naquela altura impactou, ponto. 

E, portanto, eu muito sinceramente, não fosse essa situação e em abril, em vez de estarmos 

a aprovar a revisão orçamental e os acordos de execução, teríamos estado a aprovar este 

pacote ou este ou outro porque podia ter sido iniciativa, mas eu penso que as coisas estão 

minimamente controladas, até porque a maior parte, eu acho que todos os Presidentes de 

Junta que estão absolutamente conscientes da rapidez que necessitamos  e muitos deles, 

eu sei, eu diria, todos estão a trabalhar nestes processos porque, eu diria que já estavam a 

trabalhar francamente nestes processos e, portanto, as coisas vão conseguir e vão correr 

bem até porque acredito claramente na capacidade de realizar das Juntas de Freguesia, 

todas elas e, portanto, isto vai acontecer e vai correr bem, porque eles estão no terreno já a 

tratar disso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão das obras em Recardães, há uma coisa que é interessante, 

eu gostava de alargar a discussão e perguntar quantos Presidentes de Junta têm 

intervenções nas Unidades de Saúde. É quase uma coisa muito semelhante, efetivamente, 

não é função completamente deles, apesar dos edifícios serem da maior parte, eu estou-me 

a lembrar, por exemplo, do tempo em que fui Presidente de Junta de Macinhata, que 

efetivamente tinha acabado há pouco tempo de ser construído, por exemplo, o Centro de 
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Saúde, A Unidade de Saúde de Barrô e a Câmara, na altura, fez tudo e disse, não, não, e 

vocês imaginem bem a situação, eu lembro-me perfeitamente, nós sem ponta de dinheiro 

tivemos que assumir uma obra, ou seja, que viria ali de um conjunto de financiamentos e 

que, depois mais tarde, já eu era naturalmente Vice-Presidente da Câmara, acabamos por 

pagar grandemente através das transferências que fizemos para a Junta de Freguesia. Mas 

também ali o edifício é da Junta de Freguesia e é quase a mesma coisa, é uma coisa muito 

parecida, por exemplo, com sei lá, com o que aconteceu agora com o posto da GNR de 

Arrancada, também não é? Eu também gostava que o Governo agora se lembrasse de 

qualquer coisa e nos compensasse, quem sabe com a autoestrada, para já para começar, 

era bom, não era?”--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu sei que sou chato, mas, Senhor Presidente, o Senhor quer ou não responder? E só 

precisa dizer assim ‘não quero responder’ ao que lhe perguntei aqui.  Um líder responde, 

não se esconde.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente da Câmara: -------------------

------ “Senhor Presidente, não me dava mais a palavra, mas pronto já que insiste. Não há 

aqui esconder de absolutamente coisíssima nenhuma. Há uma coisa que fica clara e que o 

próprio Sérgio sabe desde há muito tempo. Efetivamente, nós não temos Comité Central e 

muito menos Comissão de Política. Efetivamente, este grupo independente Juntos não tem 

e não teve, a partir das eleições, nas Juntas de Freguesia qualquer diretriz para os seus 

candidatos, não teve e foi assegurado, nessa altura, que não tinha e eu, muito sinceramente, 

muito sinceramente, ficaria muito feliz que o assunto se resolvesse rapidamente ou com 

tribunal ou sem tribunal, mas que se resolva. Eu já disse várias vezes ao Sérgio o que é que 

era. Até me lembro, por exemplo, porque lembrei também, de aqui há uns anos, do 

Executivo do Aníbal Pires. O Executivo do Aníbal Pires, que concorreu naquela altura pelo 

CDS, que ganhou as eleições, que eu saiba estava sozinho no Executivo. Estava lá o 

PSD.“ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sérgio Edgar da Costa Neves – PUF de Travassô e Óis da Ribeira: ------------------------

----- “De facto, ainda há pouco me perguntaram se eu não iria responder há pouco àquilo 

que aconteceu aqui, eu achei que não deveria vir aqui. No entanto, há aqui dois ou três 

parênteses que eu acho importante todos nós vermos aqui analisados. Vamos pegar a partir 

do dia um outubro e fazer aqui duas linhas sobre essa matéria. Houve vários momentos, 

momentos em que foram pedidos, em que eu cometi um erro, que me enganei, nenhum dos 

que está aqui presentes é infalível ao ponto de não cometer erros, eu cometi e assumi-o 

desde primeiro momento, a CCDR, a pedido dos Juntos e do Partido Socialista deu-me 



76 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 22/junho/2018 

razão, disse que a Assembleia não estava, que não tinha eleito vogais, de seguida, foi 

metida uma exposição pelo Partido Socialista ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, 

ao qual o Tribunal arquivou, dando nota que se deveria repetir a Assembleia, e elegendo os 

órgãos, uma vez que não estavam formados e uma vez que eu tinha me enganado. Num 

último momento, o mesmo tribunal pede ao Ministério Público que interponha uma ação de 

perda de mandato aos eleitos, porque sucessivamente se levantavam e abandonavam as 

Assembleias, inviabilizando qualquer possível solução de formação de Executivo. Tenho 

escrito, talvez pelo método institucional não tão correto, pois são SMS, pedidos para 

encontrar consensos em reuniões, muitas delas recusadas, a última foi na semana passada. 

------ A resposta que me foi dada pelo elemento do Juntos foi que qualquer assunto da Junta 

Freguesia será discutido de forma democrática na Assembleia. Foi esta a resposta, está 

escrito, posso mostrar a qualquer um de vós. Senhor Presidente, eu, como disse na 

intervenção em Fermentelos, a minha primeira intervenção na Assembleia Municipal, eu não 

lhe peço que o Senhor concorde comigo em tudo, nem goste de mim. Nós já tivemos em 

outras situações do mesmo lado, de lados opostos, estamos os dois a representar uma 

população, que é Travassô e Óis da Ribeira. Eu, quando me coloquei como candidato às 

eleições autárquicas de dois mil e treze, foi por um amor que tenho à minha terra e foi por 

achar que o atraso que nós tínhamos e temos era demasiado em relação ao resto Concelho 

e acharia que podia e tinha as condições necessárias para dar parte de mim e da minha 

vida à minha Freguesia. Perdi as  eleições, eu não tenho culpa que o meu adversário, na 

altura, o Senhor Mário Martins, não tenha reunido consensos, pois antes das eleições já o 

grupo dele, os cinco primeiros estavam divididos, dando nota que como é que eu não ganho 

as eleições, quem as ganha, ganha em maioria, e como é que eu consigo ser eleito 

Presidente da Assembleia? Exatamente porquê? Porque a votação ficou quatro, três, dois. 

Ora, se quem ganhou tem cinco, eu tenho quatro, dá para perceber a forma como estariam 

já divididos. Quando o Senhor refere que quem semeia ventos, colhe tempestades. De facto, 

é um provérbio engraçado. Eu também vou usar um, todo o burro come palha, a diferença 

está na forma como se lha dá. Quando o Senhor refere que eu fiz oposição e que andei ali a 

fazer a vida negra, eu não fiz a vida negra, fiz perguntas. Talvez quem esteja no poder, 

quase cerca de trinta anos, nunca tenha sido questionado, eu só perguntei porque razão a 

própria filha estaria a ser paga? Porque razão seria alguém familiar a fazer um determinado 

serviço? Porque razão, aonde é que estavam setecentos mil euros gastos por uma Junta em 

quatro anos? Aonde é que estava dinheiro? Terei que ser crucificado por ter perguntado 

aonde é que está o dinheiro da minha Freguesia? E aonde é que está o dinheiro que, ao 

final de tantos anos, o Senhor no outro dia teve oportunidade de ver as instalações que são 
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as piores instalações da Junta de um Concelho, aonde chove lá dentro, aonde tem uma 

Extensão de Saúde em risco de fechar por falta de condições, aonde não tem um armazém 

de Junta, não tem qualquer meio nem equipamento, aonde todas as promessas que 

existiam na minha Freguesia há vinte anos atrás ainda hoje são exatamente as mesmas 

carências que população de Travassô e Óis da Ribeira sofre. E quando eu me candidato em 

dois mil e treze e quando recandidato em dois mil e sete foi exatamente por tentar dar de 

mim com uma equipa que me acompanha e esperando eu todo o apoio da Câmara nesta 

matéria para inverter o ciclo de decrescimento que a Freguesia vinha a ter. E foi por isto que 

nós estamos nisto. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, nestes nove meses em que a Freguesia não tem qualquer forma de ter Junta, 

aonde nós temos dívidas de milhares de euros do mandato anterior ainda para liquidar, 

aonde inclusive o Senhor sabe, que já lhe mandei vários e-mails, lamento inclusive o fato de 

alguns terem sido apagados segue sem serem lidos, porque eu tenho aviso de leitura no e-

mail, lamento isso, aonde lhe tenho pedido encarecidamente que faça as funções que me 

são confiadas em matéria de Junta de Freguesia naquilo que é o maneio normal de uma 

Junta para que a população não sofra e basta vocês pegarem nos carros, irem a Travassô e 

Óis da Ribeira e assistirem àquilo, aquele triste espetáculo que se vê, de população a pedir-

me todos os dias para que os ajude, a população a pedir todos os dias para fazer 

intervenções e a Freguesia está naquele estado que nós vemos. Já não basta o atraso que 

herdamos, com mais esta situação. Eu digo e reafirmo tudo aquilo que já disse e que está 

escrito inclusive na comunicação social. Eu estou disponível tanto é que, ainda ontem, nas 

votações, fiz aquilo que fiz, relembro que durante as oito sessões antecedentes só me foi 

permitido fazer em duas votações, portanto, só agora é que estamos em condições, depois 

do julgamento ser suspenso, para realizar votações, entendo conforme se nós fôssemos a 

eleições intercalares com uma comissão administrativa formada pelo governo seria com 

duas pessoas do PSD e uma dos Juntos, entendo que a Junta e a par do que disse a 

Senhora Procuradora Geral da República e o que disse a Senhora Juíza, a Junta tornar-se-

ia ingovernável se fosse feita com dois partidos como o Senhor está a falar do exemplo do 

mandato do Aníbal Pires e que não é assim como o senhor está a dizer, porque havia  

razões familiares e havia outro tipo de compromissos que não existem hoje. E além disso, 

eu estou disponível e entendo que a Junta deve ser feita pelos dois partidos mais votados, 

entendo que o partido que ganhou deverá ter maioria para que as coisas se tornem 

governáveis e estão aqui colegas meus e acho que nenhum deve duvidar acerca daquilo 

que estou dizer e, por último, a Mesa da Assembleia eu penso que deve ser repartida entre 

os Juntos, o PS e, se acharem por bem, o Partido Social Democrata e assim nós 
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conseguimos começar a honrar os compromissos e também, só para terminar, uma nota, 

temos neste momento processos executivos e judiciais em cima da Junta por falta de 

pagamentos de situações ainda do mandato anterior, que nem daqui a dois anos vão estar 

regularizadas, a Junta de Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira não pode ter mais acesso 

a POCs, nos próximos anos, por exemplo, POCs agora são CEIs, por imposição de não 

termos pago os salários, relembro que estão pessoas sem receber salário na Junta de 

Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira desde o mês de setembro de dois mil e dezassete. -

------ São pessoas que nem podem pedir subsídio de desemprego, nem podem pedir RSI, 

porque eu não lhes consigo fechar o contrato no sistema para que eles possam aceder a 

isso. É só isso que nós estamos aqui a apelar. O Senhor Presidente da Câmara e já lhe dei 

esta nota, a par de outros Presidentes de Câmara com situações idênticas, porque a lei, 

infelizmente, é uma lei que está mal feita, porque dá poderes, mas não prevê situações de 

quando o Presidente não ganha com maioria, como é o meu caso e, portanto, aquilo que eu 

apelo é que, a par de outros Presidentes de Câmara que também intervencionaram em 

situações idênticas, aquilo que lhe peço é que isso seja feito. Eu sei que os Senhores não 

têm uma Comissão Política, eu sei que os Senhores não têm, segundo dizem, nada 

organizado, mas foram todos eleitos por um conjunto de listas que são encabeçadas por si, 

mas a par das listas e a política deve ter ficado no dia um outubro, nós representamos dois 

mil e muitos habitantes da Travassô e Óis da Ribeira e o Senhor também representa, 

porque também foi eleito por eles e, como tal, enquanto Presidente da Câmara, e eu, 

enquanto Presidente da Junta deveremos ter a capacidade de junto daqueles que não 

querem ver os prejuízos que estão a dar, de resolver o problema.  É só visto que eu apelo.” -

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente da Câmara: -------------------

------ “Por muito que queiram, eu não volto na Assembleia de Freguesia de Travassô.  Eu 

não tenho direito a voto e volto a dizer o seguinte, no momento imediatamente após as 

eleições, tivemos, nós, o Executivo, os eleitos para o Executivo da Câmara, tivemos, demos 

indicações absolutamente formais a todos os candidatos às Juntas de Freguesia de que não 

tínhamos qualquer tipo de imiscuição nesses processos. E isso, portanto, nós não demos 

qualquer tipo de diretivas e não demos e, naturalmente, que aquilo que se verifica ali no 

meio destas questões todas, é que aquilo já são situações, como disse há bocado que se 

calhar no âmbito do tempo do Aníbal Pires, há ali já questões que são muito mais que 

políticas, já serão muito mais pessoais. Eu não consigo demovê-los e, portanto, há uma 

coisa que é o seguinte, não estou, não iniciei esse processo, é um processo que 

inclusivamente neste momento toda a gente, é público, está nos tribunais, curiosamente, 

numa primeira fase apareceram coisas escritas nos jornais, informações veiculadas não sei 
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por quem, que não correspondem minimamente à verdade e estas coisas efetivamente 

complicam, complicam, complicam, porque as pessoas, estas coisas deixam de ser 

questões políticas, para serem claramente questões pessoais. ---------------------------------------

------ Precisamos todos de ter, de aprender se calhar com isto, precisamos mesmo, porque 

efetivamente a minha, ficarei muito contente quando este assunto estiver resolvido, porque 

indiscutivelmente a população ficará melhor servida. Agora, efetivamente, está nas mãos 

dos eleitos, de todos os eleitos da Assembleia de Freguesia de Travassô resolverem esta 

questão. E não vale a pena porque é claro, eu acho que toda agente percebe, no momento 

das eleições autárquicas há uma eleição para a Câmara, outra para Assembleia e há outra 

para a Assembleia de Freguesia. Eu não voto na Assembleia de Freguesia. Eu não consigo 

demover vontades quando essas vontades, essas mesmas vontades não querem ser 

demovidas.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto 2.10 Análise e Votação da Proposta na Câmara 

Municipal para Celebração de Contratos interadministrativos 2018 foi aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.11 Análise e Votação da Proposta na Câmara Municipal para atribuição de 

apoios e contratos interadministrativos extraordinárias.-------------------------------------------- 

------ Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade.----------------------------------

------ 2.12.  Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para a Concessão de 

Apoio  à:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.12.1 União de Freguesias da Trofa Segadães e Lamas do Vouga. ---------------------

------ Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------

------ 2.12.2 Junta de Freguesia de Valongo do Vouga. -----------------------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------

------ 2.12.3 União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; ----------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------

------ 2.12.4 União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcoba. ----------------------------

------- Neste ponto, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia indicou que, por lapso de 

escrita, onde se lê ‘Apoio financeiro no valor de sete mil e quinhentos euros para a 

construção de uma casa de banho pública em Macieira de Alcoba, junto à capela de Vossa 

Senhora de Fátima’,  deve ler-se ‘Apoio financeiro no valor de sete mil e quinhentos euros 

para a construção de uma casa de banho pública em Macieira de Alcoba, junto da capela de 

Nossa Senhora da Capela Nossa Senhora de Fátima’ e, não tendo havido objeções à 

correção, o ponto foi colocado a votação e aprovado por unanimidade. --------------------------

------ 2.12.5 Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga.---------------------------------------------
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----- Neste ponto, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia indicou que, por lapso de 

escrita, onde se lê ‘a Junta de Freguesia de Fermentelos fica obrigada a remeter à Câmara 

Municipal, no prazo de 30 dias após a realização da competente escritura pública, cópia da 

mesma’, deve ler-se ‘a Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga fica obrigada a remeter à 

Câmara Municipal no prazo de 30 dias após a realização da competente escritura pública, 

cópia da mesma’ e, não tendo havido objeções à correção, o ponto foi colocado a votação e 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------

------ 2.12.6 União de Freguesias de Recardães e Espinhel. ----------------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------

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

Agadão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------

------ 2.12.8 Junta de Freguesia de Fermentelos. -------------------------------------------------------

----- Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------

----- 2.12.9 Junta de Freguesia de Aguada de Cima. ---------------------------------------------------

------ Colocado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------

------ 2.12.10 União de Freguesias de Águeda e Borralha. -------------------------------------------

------ Neste ponto, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia indicou que, por lapso de 

escrita, onde se lê ‘apoio no valor de dezoito mil euros na beneficiação do edifício da Junta 

de Freguesia da Águeda’, deve ler-se ‘apoio no valor de dezoito euros euros para 

beneficiação do antigo edifício da Junta de Freguesia da Borralha’ e, não tendo havido 

objeções à correção, o ponto foi colocado a votação e aprovado por unanimidade. ----------

------ 2.13 Análise e Votação da Proposta da Câmara Municipal para regulamento do 

Serviço de BeÁgueda. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste ponto, registaram-se as intervenções que a seguir se transcrevem na íntegra: -----

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Devo-lhe confessar, isto tinha muito papéis, eu pus-me para aqui a ler e, como sabe, 

eu tenho uma tendência para os números e fui parar à parte final que é a que fala do 

apuramento dos gastos associados ao serviço BeÁgueda. Nós estamos a falar de vinte 

bicicletas a pilhas, que vão ser colocadas à disposição das pessoas. Essas vinte bicicletas 

custaram qualquer coisa como quarenta mil euros e, portanto, dois mil euros cada uma e, 

então, Senhor Dr. Jorge Silva faz aqui os fundamentos para a atribuição das taxas e nos 

consumos ou nos gastos, nós chegamos às seguintes conclusões, portanto, a amortização 

do equipamento são dez mil euros, amortiza em quatro anos, parece-me pacífico, a 

depreciação dos parques quatro mil euros, não sei quando é que amortizar, oito anos, 
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portanto, oito vezes quatro, trinta e dois,  trinta e dois mil euros para os parques para as 

bicicletas a pilhas, serviços de gestão estimados pela proposta mais baixa, trinta mil euros 

ano e eu disse ai que raio, vocês desculpem, mas isto só pode ser brincadeira, trinta mil 

euros por ano para serviços de gestão de um parque de vinte bicicletas, vinte bicicletas, 

trinta mil euros. É o que eu tenho aqui, feito pelo Dr. Jorge Silva. Manutenção e reparação 

quatro mil euros, segurança quatro mil euros, vinte bicicletas a pilhas, total de despesas 

diretas cinquenta e cinco mil e novecentos e vinte e quatro euros,  cinquenta e cinco mil, 

novecentos e quarenta e quatro euros, e eu pergunto, já agora, a proposta foi apresentada 

pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, não foi pelo Senhor Presidente, que é enfermeiro e 

eu sei, tem alguma dificuldade com as contas. O Senhor Vice-Presidente, o homem dos 

números, cinquenta e cinco mil euros para vinte bicicletas a pilhas. E depois, às vezes, 

pomo-nos aqui a discutir, não há dinheiro para isto, não há dinheiro para aquilo e há dinheiro 

para gastarmos cinquenta e cinco mil euros por ano, quatro anos são duzentos e cinquenta 

mil euros, mais ou menos, para vinte bicicletas. Já agora, o Senhor Dr. Jorge Silva chega à 

conclusão que uma hora de bicicleta vai custar dois euros, ou seja, se eu tiver que ir a 

Aveiro, pago no chancas dois euros e dez, fica-me mais barato, ir de chancas do que ir de 

bicicleta. A Câmara, segundo as contas do Dr. Jorge Silva,  financia, ouçam bem, financia à 

hora para os bilhetes ocasionais qualquer coisa como vinte e oito vírgula dezasseis euros, 

portanto, o custo real, é o Dr. Jorge Silva que indica aqui, é a Câmara, portanto, o Dr. Edson, 

com certeza, concordou com isto, senão não trazia cá. O custo à hora ocasional é trinta 

euros vírgula dezasseis, seis contos para dar uma volta pela bicicleta a pilhas, cofinanciado, 

portanto, temos um incentivo, temos uma dificuldade tremenda, por exemplo, de apoiar as 

crianças com necessidades e, depois, vamos incentivar as bicicletas em vinte e oito euros à 

hora. Vocês farão o que quiserem, eu até me sinto ofendido por uma coisa destas. Tenho 

dito. Naturalmente, vou votar contra.” -------------------------------------------------------------------------

------ Humberto José Tavares Moreira – Juntos: ---------------------------------------------------------

------ “Senhor Deputado, eu confesso que não, Carlos Almeida, confesso que não li este 

ponto com atenção, mas também gosto muito de números e estava a olhar aqui para isto e, 

na impossibilidade de o Senhor Vice-Presidente estar aqui para se defender obviamente, 

mas há aqui uma análise que eu, da mesma maneira que o Senhor fez a sua baseado em 

algumas suposições, porque não sabemos o que está aqui, também queria fazer a minha e 

eu olhando para isto, serviços de gestão, geralmente neste campo, caem software de 

gestão, caem plataformas de gestão dos equipamentos, portanto, não é preciso grande 

software de gestão para custar trinta mil euros por um ano. Não sei se é isto que está aqui, 

não faço a mínima ideia.  Temos dez mil euros de depreciação e temos mais quatro mil de 
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depreciação, portanto, temos quinze, temos quarenta e cinco mil euros, de grosso modo, de 

um valor, portanto, esta seria a minha análise. Não concordo, nem discordo, simplesmente 

da mesma forma que o Senhor Carlos Almeida também manifestou a preocupação dele, eu 

confesso que é válida, a minha análise fria e seca é esta, ponto.” ------------------------------------

------ Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD: -----------------------------------------------------------

------ “Repare, ó Caro Humberto, sabe que em Águeda, para além da Fritz Jou, há mais 

quem faça bicicletas. Por responsabilidade profissional, também estou minimamente ligado 

a isso. Nem sequer falei do preço unitário das bicicletas, porque não as conheço, se calhar, 

devíamos conhecer. Nem sei sequer se já as compraram, devo confessar. Não entrei por aí. 

Também sei o que são serviços e, se eles fossem imobilizado, já agora, se fossem 

programas, estavam nas depreciações sabe, é ou não? Estavam nas depreciações, não 

estão nas depreciações. O Dr. Jorge Silva pode ter muitos defeitos, mas nestas coisas não 

falha. Agora, é o que é, cinquenta e cinco paus, pronto, para andarem vinte rapazes aí de 

bicicleta pelo centro de Águeda,  ou seja, eu acho de tal maneira disparatado estes números, 

eh pá, que chegam a ser convocatórias. Eu percebo perfeitamente o que o Humberto está a 

dizer, mas ainda lhe digo mais, a serem todos verdade, deviam vir bem explicados. Continuo 

a achar que é assim, o crime não compensa, se calhar o investimento para cinquenta e 

cinco mil euros para toda a gente no concelho andar de bicicleta até fazia sentido, agora 

para vinte bicicletas a pilhas. Não me levem a mal. Vamos falar de coisas sérias.” --------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente da Câmara: -------------------

------- “Senhor Presidente, eu vou pedir para retirar este ponto por uma razão muito simples, 

eu acho que, efetivamente, na forma como estão apresentadas estas contas aqui, isto 

merece, para todos os elementos, e até porque percebi aqui logo que alguém, uma série de 

pessoas não viram isto adequadamente, vai ter que ser bem explicado aqui, portanto, não 

tem problema nenhum, nós trazemos aqui a explicação e a adequação, se for caso disso. 

Efetivamente, há aqui um conjunto de números que olhados para eles da forma fria como o 

Dr. Carlos Almeida olhou, merecem uma reflexão e é isso que nós vamos fazer e, portanto, 

este ponto está retirado.”------------------------------------------------------------------------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PUF de Barrô e Aguada de Baixo: -------------------

------ “Antes, só um pontozinho, porque acho que nos fica bem, eu quero dar um abraço 

muito grande ao Vasco, não só pela receção de hoje, mas pela receção e pelo 

acompanhamento que me tem dado ele e os seus funcionários, sempre que eu tenho 

alguma questão ele tem ajudado está sempre de peito aberto para o fazer. -----------------------

------ Em relação ao ponto em apreço é mesmo uma mera contribuição até porque, por 

defeito profissional, eu conheço algumas nuances deste, do negócio das bicicletas. Estou há 
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vinte anos neste negócio e, acreditem, que não o vou fazer, eu nunca venderia estas 

bicicletas ao Município de Águeda, não sei quais são, mas eu nunca quereria vender estas 

bicicletas ao meu Município, até porque vou fazer este reparo, dar este conselho, em duas 

fases. Nós já cá tivemos ou temos para aí ainda umas bicicletas elétricas, que eu na altura 

disse ao Senhor Presidente da Câmara, ao Gil Nadais, não as compre, é tecnologia super 

ultrapassada, mas foram compradas, estão não sei bem aonde, estão por aí. Em relação a 

este tipo da mobilidade, tudo o que sistemas de mobilidade urbana em bicicleta é preciso ter 

uma atenção muito grande. Estes equipamentos só funcionam se tiverem custos e 

responsabilização grande para o utilizador, porque senão são um foco de problemas com 

um custo brutal e metade deles estarão sempre em reparação. Eu, não sei se vocês tem 

acompanhado o movimento, o que chama o Sharing Bike, na China, por exemplo, é o 

pesadelo total o que está a acontecer com a bicicleta. Aqui em Portugal, há situações de 

utilização da bicicleta que acabam por denegrir o próprio conceito de mobilidade light, suave, 

que eu recomendo que seja o município, na minha modesta ótica, deve apoiar esse tipo de 

mobilidade, mas não se deve colocar como prestador do tal serviço. Deixo este meu 

contributo e estarei sempre na inteira disponibilidade para ajudar e acompanhar este 

assunto, assim como outros, mas estudem muito bem, porque efetivamente é um custo 

muito grande e, possivelmente, não serão equipamentos que vão trazer mais-valia concreta 

ao município.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Ricardo Pereira: --------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Ora, então, boa noite, mais uma vez. Eu, em primeiro lugar, queria assumir, até para 

não haver qualquer tipo de represália ou seja o que for, tudo o que foi escrito no Facebook, 

eu assumo, pessoalmente. Queria falar, em primeiro lugar, que foram visadas três 

instituições, foi a Câmara, foi a Junta de Freguesia, pelas quais, não sou eu, eu represento 

uma população que se sente excluída e outra foi a Soberania do Povo e quero dizer que a 

única que telefonou e que perguntou onde é que podia ajudar e onde é que podia colaborar 

e que é que nós sentíamos realmente foi o jornal Soberania do Povo. Quero dizer também 

que, se eu estiver errado, peço desculpa à Junta de Freguesia, porque quando nos 

emprestaram a ferramenta e eu disse logo que era avariada, o Senhor Encarregado da 

Junta de Freguesia, que é o senhor José Alfredo, disse que estava a falar em nome do 

Presidente e que ordens do Presidente disse não interessa se está avariado ou não, a 

responsabilidade é vossa. Eu, é verdade que o senhor nunca no mentiu, é verdade que 

sempre fomos bem recebidos, se o Senhor não disse isto ao Senhor José, eu peço desculpa, 

mas tem que perceber que lhe calhou muito mal nós recebermos uma ferramenta 
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emprestada avariada e agradecemos o empréstimo, agradecemos, mas que, eu depois falei 

com o Nelson, o Nelson disse que a iria arranjar, eu pedi o fio e, mais uma vez, o Senhor 

José Alfredo, nem tinha pedido gasolina, o Senhor Alfredo disse que ordens do Presidente 

para nós nos desenrascarmos. Foi isto e, por isso, é que eu mencionei, eu não mencionei 

que nós fomos mal recebidos pela Junta, que tínhamos dificuldade em falar. Outra coisa que 

eu queria falar, eu não sei se o Senhor tem experiência ou não, eu também não tinha, eu dei 

uma entrevista de três horas ao Jornal de Notícias, três horas, onde eu chamei mais três 

elementos e nessas três horas eu falei um quarto de hora e a maior parte do tempo eles até 

falaram com os outros elementos, que foi o João Costa,  foi um elemento cigano e foi outra 

pessoa. Uma das coisas que eu falei, não falei só no Paulo Seara, falei na equipa do Paulo 

Seara e contei-lhe a história desde o hospital que foi onde eu conheci o Paulo Seara. O que 

foi escrito foi um resumo de três horas, eu não controlo, não sei se vocês compreendem isto 

ou não, há uma coisa que eu não sou, posso ter muitos defeitos, posso ser muito efusivo e 

falar coisas Às vezes que não devo, porque sou fervoroso em relação a este projeto, porque 

acredito e acredito que faz bem às pessoas, mas não sou mentiroso. -------------------------------

------ Outra coisa que eu queria dizer era, eu não tinha esta experiência e não sabia que aqui 

quem fala mais alto é que poderá ter razão, porque o Senhor Presidente da Câmara falou de 

uma maneira para mim alto, como quem diz eu vou falar alto e tenho razão, mas queria-lhe 

dizer, em primeiro lugar, que não me sinto intimidado, em segundo lugar, queria-lhe dizer e 

queria que me olhasse nos olhos, como ele me pediu mim, por favor. Não olha, pronto, 

queria-lhe dizer se é mentira que ele nos prometeu que, logo que ganhasse as eleições, e 

estou a falar, se ele estava a violar alguma lei ou não, se é mentira que ele prometeu que ia 

meter ao parque, que prometeu que ia comprar logo o terreno ao lado. Outra coisa, se é 

mentira que ele numa reunião nos prometeu que ia aceitar o nosso projeto em relação ao 

bairro social e que, logo a seguir, deu o dito pelo não dito. Eu também gostava de saber 

porque motivo é que em todos os sítios que há uma inauguração, e nós sentimo-nos 

excluídos e eu podia estar aqui a noite a falar toda, mas eu queria vos dizer porque é que 

em todos os sítios que há uma cerimónia de entrega à comunidade de projetos que são 

ganhos no OP, porque é que nós não temos direito? Porque é que nós vamos ao Facebook 

do Senhor Presidente e, entretanto vemos, ‘inauguração do Parque da Garganta’ e bem, 

‘Valongo do Vouga e as obras a avançarem’ e ‘Aguada’ e porque é que Vale Domingos foi 

ligado ao interruptor em novembro ou dezembro e já passou mais de meio ano e ninguém 

visitou e ninguém fez lá uma inauguração para entregar à população? Se é mentira que ele 

já se referiu a este parque como o Jardim do Manholas. E se isto é ato de vingança ou não? 

------ Eu não sei, eu gostava de saber isto. Porque eu queria levar para a minha população 
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da minha terra, eu queria levar uma resposta, dizer assim, porque eu vi ele realmente a falar 

para o Presidente da Junta, a dizer nós vamos arranjar uma solução os dois. Eu queria. Eu 

não me importo que vocês me excluam por eu estar aqui a verdade, eu gostava de saber se 

eu vou sofrer represálias ou não, mas queria saber se vocês vão envolver a comunidade ou 

não, porque só vi vocês a conversarem os dois. Eu gostava de saber se a comunidade vai 

ser envolvida ou não. Gostava de saber também,  há aqui uma coisa muito engraçada que o 

senhor vai falar que foi, os funcionários não são da Junta, não são da Câmara, então porque 

é que eles têm que se apresentar na Câmara? E outra coisa, é solução arranjar-lhes 

trabalho ou é solução arranjar-lhes os equipamentos para eles trabalharem? Se o problema 

está lá, se não há mais falta em lado nenhum, os jardins estão todos bons, só lá é que não 

está, porque é que eles não se mantêm lá e não lhes arranjam as condições para eles 

fazerem o trabalho?  Essa também é uma questão. ------------------------------------------------------

------ Por outro lado, queria falar da comunidade cigana, porque quando foi as eleições, o 

Senhor Presidente Câmara foi lá e disse, eu como enfermeiro estou chocado porque vocês 

vivem com crianças debaixo de telhas de lusalite, mal eu ganhe as eleições,  isto tem de 

levar painel de sandwich, e mais, que há uma subida, os carros não sobem, não sobem os 

carros porque, esta lama e os carros não conseguem subir. Eu queria perguntar, o Senhor 

deixou de ser enfermeiro quando ganhou as eleições? Deixou de saber que aquilo faz mal 

às pessoas. Pronto, esta é mais uma questão que eu tinha para falar e eu também gostava 

de dizer, só para concluir, que o Senhor foi mal informado quando me disse que viu lá o OP, 

sabe porquê? Porque as árvores foram plantadas, não foi pelo OP e que no primeiro OP, 

tem que se informar melhor, não havia esta condição, esta questão só foi definida no 

segundo OP, que foi uma melhoria introduzida, que foi que a Câmara não fazia manutenção, 

mas foi na iluminação, é só na iluminação, o resto a Câmara tem o dever, e tem o dever 

porque o Senhor assumiu, não é porque o Senhor tem razão ou não, eu não estou dizer isso, 

eu não estava aqui se o senhor não tivesse prometido, eu não estou a pedir nada, nós 

estamos a cobrar aquilo que o Senhor prometeu. Se achava que não devia, dizia não faço. 

Agora não prometa aquilo que depois não quer não pode fazer.” -------------------------------------

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente da Câmara:--------------------

------ “Acho deplorável que se assiste aqui nestas questões por uma razão muito simples. De 

tudo o que o Senhor Ricardo disse, há aqui duas coisas que confirmo em absoluto. Estive 

no bairro cigano, durante a campanha eleitoral e disse uma coisa que mantenho. 

Efetivamente, há lá um conjunto de habitações de pessoas ciganas que precisam de ter 

uma alteração a nível sobretudo dos telhados, porque havia ali telhas de zinco, penso eu, 

completamente perfuradas, com crianças, com camas completamente, com plásticos por 
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cima.  Esse assunto não está esquecido, é para resolver efetivamente e tentarmos arranjar. 

Estamos à procura de um enquadramento legal, porque a legalidade é uma das coisas que 

nos preocupa. Outra coisa que eu confirmo, que o Senhor Ricardo disse e muito bem, no 

Gravanço, na subida, a pavimentação está a concurso, está em concurso público, neste 

momento está em concurso público, está em concurso público. Portanto, há uma outra coisa 

que é o seguinte, habituei-me desde há muito, quando efetivamente me comprometo com 

qualquer coisa, comprometo. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Volto a dizer o seguinte, estive, desde o princípio, atenção, primeira questão nunca me 

referi a ninguém e não tenho por esse hábito, porque não tenho intimidade, nunca tive para 

me referir a quem quer que seja por determinados apelidos, portanto, isso não corresponde 

minimamente à verdade. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Segunda questão, e só para nós ficarmos todos mais ou menos tranquilos, porque 

acho que é importante é o seguinte, o Parque de Vale Domingos é uma excelente iniciativa, 

desde que mantenha e envolva a população. A forma como foi criado e desenvolvido faz 

todo o sentido.  Mantenham esse envolvimento todo e cumpram as obrigações que vocês 

assumiram e estamos cá, indiscutivelmente, porque efetivamente o projeto mantém todo o 

nível para se poder continuar a desenvolver. Agora, não façam muitas vezes aquilo que 

estão a fazer, neste momento, porque vocês estão fugir às vossas responsabilidades.” -------

------ E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu por 

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas duas horas e vinte e seis minutos, do dia vinte 

e três de junho de dois mil e dezoito, 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: 


