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Ata da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda realizada em

 28 de fevereiro de 2020                                              

          

----- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, pelas vinte e uma

horas, no  Salão Nobre da Câmara Municipal,  teve lugar a primeira Sessão Ordinária da

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

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

-------- 1.1 – Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019;---

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

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

-------- 3.1 – Apreciação e votação da Autorização Prévia da Assembleia Municipal, de

acordo  com  o  artigo  6º.  da  Lei  8/2012,  de  21  de  fevereiro  –  Assunção  de

Compromissos Plurianuais, para:---------------------------------------------------------------------------

--------- 3.1.1 – Aquisição de Serviços de Seguros, através da contratação de diversas

apólices e franquias;---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 3.1.2 – Aquisição de Serviços de Manutenção de Elevadores; -------------------------

--------- 3.1.3 – Aquisição de Serviço de Desinfestação e Controlo de Pragas.---------------

--------- 3.2 – Apreciação e votação da proposta de Declaração de Interesse Municipal

para o Projeto “Valorização da Pateira de Fermentelos: Passadiço Adaptado;--------------

---------  3.3 –  Apreciação e votação da proposta de  Desvinculação do Município de

Águeda da Associação Caminhos de Fátima;-----------------------------------------------------------

--------- 3.4 – Apreciação e votação da proposta de Delimitação da ARU de Macieira de

Alcôba e do Quadro de Benefícios Fiscais Associados; --------------------------------------------

--------- 3.5 –  Apreciação e votação do Regulamento de Concessão de Regalias Sociais

aos Bombeiros Voluntários;-----------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.6 – Tomada de Conhecimento da declaração de alteração por adaptação do

Plano Diretor Municipal de Águeda, por força da entrada em vigor da alteração da

delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do Município de Águeda;----------------

--------  3.7  –  Apreciação  da  informação  escrita  do  Ex.mo Sr.  Presidente  da  Câmara

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira

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

da Lei 75/2013 de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------

----- 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

Ata da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda realizada em

 28 de fevereiro de 2020                                                        



2

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA                          

através dos canais de comunicação, nomeadamente a Águeda TV, desejando a todos um

excelente trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  Senhor  Presidente  da  Assembleia,  foi  secretariado  pelas  Senhoras  Secretárias

Cristina Paula Fernandes da Cruz e Daniela Carina Mendes. --------------------------------------

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

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

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

----- Cristóvão Duarte da Silva Leal – PS; -------------------------------------------------------------------

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

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

----- Samuel João Caetano Vilela – PSD; --------------------------------------------------------------------

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

----- Armando Paulo de Almeida Galhano – Juntos; -------------------------------------------------------

----- Raquel José Miranda  David -PSD; ----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

----- Joana Cristina Correia dos Santos – PSD; -------------------------------------------------------------

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

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

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

----- Catarina Dias Inácio – PSD; -------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- José António Parada Figueira – PSD; ------------------------------------------------------------------

-----  Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Junta/Uniões

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

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

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

----- Wilson José 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 - PJ de Macinhata do Vouga; ---------------------

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

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

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

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

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

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

----- Antero Ricardo dos Santos Almeida – PSD – Vereador; -------------------------------------------

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

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

----- O Deputado  Pedro Miguel Alpoim Marques comunicou a sua impossibilidade de estar

presente  pelo  que  em sua  substituição  estará  o  Deputado  Luís  Armando Ferreira  Pina

Figueiredo;  a Deputada Maria João Tavares comunicou a impossibilidade de comparecer

pelo  que  em sua  substituição  estará  presente  o  Deputado  Armando  Paulo  de  Almeida

Galhano;  a  Deputada  Carla  Eliana  Tavares  comunicou  a  sua  impossibilidade  de  estar

presente pelo que em sua substituição estará o Deputado Jorge Miguel Santos Melo que

também comunicou a impossibilidade de estar  presente sendo substituído por  Cristóvão

Duarte da Silva Leal; Carlos Guilherme da Silva Nolasco comunicou a impossibilidade de

estar presente e que seria substituído por Maria de Fátima Sampaio e Silva;  João Paulo

Rodrigues de Nogueira Veiga comunicou a sua impossibilidade de estar presente pelo que

em sua substituição estaria a Deputada Inês Tavares de Castro que comunicou a renuncia

ao mandato sendo substituída por José António Parada Figueira; o Deputado Hilário Manuel

Ferreira  dos  Santos  comunicou  a  impossibilidade  de estar  presente pelo  que  em  sua

substituição estará a Deputada Joana Cristina Correia dos Santos; o Deputado Carlos Filipe

Correia de Almeida comunicou a impossibilidade de comparecer nesta sessão e que em sua

substituição  estaria  o  Deputado  Horácio  Abrantes  da  Silva  que  também  comunicou  a

impossibilidade de estar presente, sendo substituído por António Pedro de Bastos Tondela

que também comunicou a impossibilidade de comparecer que, por sua vez, é substituído por

Alexandra  Isabel  Patrício  Coutinho  que  também  comunicou  a  sua  impossibilidade  de

comparecer que por sua vez e em sua substituição estaria Pedro Manuel de Arede Almeida

que também comunicou a impossibilidade de estar presente e em sua substituição estaria

Samuel João Caetano Vilela; Ana Rita de Brito Carlos também comunicou a impossibilidade

de comparecer e que seria substituída por Raquel José Miranda Davide; Marlene Domingos
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Gaio comunicou a impossibilidade de estar presente pelo que em sua substituição estaria

Paulo  Nuno Almeida Alves,  que justificou a sua falta e que em sua substituição estaria

Alexandre José Gomes da Costa, que também justificou a sua falta e em substituição estaria

Catarina Dias Inácio.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  De  seguida,  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia  comunicou  que  como  era  do

conhecimento  dos  membros  da  Assembleia  Municipal,  até  porque  foram  publicados  na

correspondência  da  documentação  que  faz  parte  da  Assembleia  alguns  pedidos  de

suspensão  do  mandato  apresentados  pelos  deputados  Hilário  Santos,  Carlos  Almeida,

Marlene Gaio, Ana Rita Carlos, Carlos Nolasco, João Paulo Veiga, e também consta na

documentação Manuel Farias, mas que solicitou a retirada da suspensão, uma vez que os

fundamentos  que  justificavam  esse  pedido  foram  alterados  e  resolvidos  mediante  um

parecer emitido pela CCDRC quanto à incompatibilidade ou não das suas funções enquanto

membro desta Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------

-----  Assim,  estará  para  resolver  e  deliberar,  nesta  Assembleia,  os  seis  pedidos  de

suspensão  de  mandato  apresentados  pelos  Deputados  Municipais,  todos  com  mais  ou

menos o mesmo conteúdo, pelo que o Senhor Presidente da Mesa é de opinião que não se

justifica  ler  os  seis  pedidos,  passando,  com  a  concordância  do  Plenário,  a  ler  os

fundamentos, apenas de um pedido de suspensão:-------------------------------------------------------

----- “Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Águeda,--------------------

----- (…) Membro da Assembleia Municipal, eleito pelo Partido Social Democrata, vem ao

abrigo  do  artigo  8.º  do  Regimento  da  Assembleia  Municipal  de  Águeda  requerer  a

suspensão do respetivo mandato, até nove de abril de dois mil e vinte, o que faz nos termos

e pelas razões seguintes:-----------------------------------------------------------------------------------------

–---  Considerando  que,  em  sete  de  dezembro  de  dois  mil  e  dezanove,  se  realizaram

eleições para os órgãos estatutários da Secção do Partido Social Democrata.-------------------

----- Considerando que a regularidade do referido ato eleitoral carecia de ser aferido, em

cumprimento dos princípios de legalidade e da transparência e em conformidade com os

estatutos do Partido Social Democrata e do Regulamento Eleitoral, a ora requerente e os

demais membros respetivos da Assembleia Municipal de Águeda, impugnaram o referido

ato junto do Conselho Jurisdicional Distrital do Partido Social Democrata.--------------------------

----- Considerando que o trabalho político dos membros da Assembleia Municipal é sempre

levado a cabo em conjugação  de entendimentos  com o trabalho dos órgãos partidários

legitimamente eleitos, entende-se por conveniente a suspensão do mandato até nove de

abril de dois mil e vinte, data em que se espera já estar decidido a referida impugnação.------

----- Desejando-lhe a si e a todos os membros da Assembleia Municipal muitas felicidades

neste ano de dois mil e vinte.------------------------------------------------------------------------------------
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----- Com os melhores cumprimentos--------------------------------------------------------------------------

----- Subscreve...” cada um dos então referidos Deputados Municipais.------------------------------

----- O Senhor Presidente da  Assembleia Municipal refere que cada um é mais ao menos

similar, relativamente ao motivo de suspensão, bem como o prazo do pedido de suspensão,

de todos eles, limita-se ao dia nove de abril de dois mil e vinte.----------------------------------------

----- Como faz parte da lei, os pedidos de suspensão  terão que ser apreciados e votados.----

----- O Senhor Presidente da Mesa referiu:-------------------------------------------------------------------

-----  “Já  vos posso avançar  que relativamente  à  votação,  na minha  modesta  opinião,  e

porque a mesma não se cinge à apreciação de algum comportamento ou qualidade de

qualquer pessoa, não estamos perante uma situação do género, poderá ser feita por braço

no ar,  no entanto o Plenário  é sempre unânime, no fundo acaba por decidir  aquilo  que

entende, se entenderem que esta não é a melhor forma, façam o favor de se manifestarem

e dizerem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Penso que, aqui como não está em causa nenhuma apreciação de comportamento ou

qualidade de algum dos membros, penso que não fará sentido, até porque iríamos protelar

no tempo esta votação, teria que ser secreta, por isso, se entretanto ninguém se manifestar

da Assembleia, parto do princípio que todos concordarão que esta votação seja feita com o

braço no ar.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Esta questão que estamos aqui agora, que fomos chamados, digamos, a opinar sobre

ela, é uma questão, desde o primeiro dia, primeiro momento, que entendo e que defendo

que é do foro interno do Partido Social Democrata, nesta caso de Águeda.------------------------

----- É uma questão de foro puramente militância, pura e dura, e sobre a qual, obviamente,

da nossa parte,  não deveria  haver  qualquer  tipo de manifestação,  nem tomar nenhuma

posição, nem nenhum sentido sobre isto porque continuo a dizer, é uma questão interna.-----

----- A partir do momento que somos chamados a opinar sobre algo, a legitimar ou não uma

suspensão de mandato, acho que há aqui umas questões que gostava de ver esclarecidas,

até para poder votar em consciência.--------------------------------------------------------------------------

-----  A primeira é saber  se efetivamente é isto  que os meus colegas,  camaradas desta

Assembleia  do  PSD,  se  é  isto  que  eles  querem,  se  partiu  deles,  se  querem  mesmo

suspender o mandato, ou se é uma questão de militância pura e dura que existe aqui algum

tipo de imposição por parte do Partido, porque se for uma questão que parta deles e que

seja…, agora,  aquilo  que circula,  que se vê e que se lê,  é… o próprio Partido também

sugeriu  isso,  gostava  de ver  essa parte  esclarecida,  porque  se é  a  vontade dos meus

colegas, têm todo o direito, se há mais alguma coisa, se é uma vontade do Partido, penso

que há aqui mais coisas em causa, essa é a minha dúvida em relação a este assunto.” -------
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----- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; -------------------------------------------------------

-----  “Penso que isto aqui  é uma manifestação de vontade de cada um dos Deputados

Municipais,  eles não estarão aqui,  com certeza eles é que poderiam, na minha modesta

opinião, se calhar, fundamentar isto melhor, no entanto nada a opor a que eventualmente

alguém se queira pronunciar ou responder ou esclarecer o Senhor Deputado Humberto ou

se vamos passar à votação”.-------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Penso que não há rigorosamente nada a discutir em termos qualitativos da vontade ou

da  maldade,  trata-se  simplesmente  de  algo  que  esta  Assembleia  regimentalmente  e

legalmente tem esquecido, é que os pedidos de suspensão de mandatos são apreciados

pela  Assembleia,  apenas  isto,  havendo  pedidos  de  suspensão  de  mandato  devem  ser

votados, ratificados pela Assembleia, e ver com o espírito com que o legislador deu à função

e aos membros da Assembleia Municipal, porque depois há o regime de faltas, se não forem

aprovados e justificados estes pedidos de suspensão de mandato, eles contarão como faltas

e poderão penalizar.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O meu pedido de suspensão de mandato que enviei, em dezembro, deveria ter sido

apreciado pela Assembleia,  apreciado ou não depende da hora das intervenções que se

estivessem a fazer, mas deveria ter sido ratificado e votado pela Assembleia Municipal.”------

-----  Não  havendo  mais  inscrições  para  intervir  acerca  dos pedidos de  suspensão  de

mandato  dos  deputados  Hilário  Santos,  Carlos  Almeida,  Marlene  Gaio,  Ana  Rita

Carlos,  Carlos  Nolasco  e  João  Paulo  Veiga  o  Senhor  Presidente  da  Mesa  colocou

individualmente a votação, tendo-se verificado que a Assembleia,  deliberou  aprovar por

maioria  todos  os  pedidos  de  suspensão  com  treze  abstenção  do  Grupo  Municipal

Movimento Juntos, cinco do Grupo Municipal do Partido Socialista e uma  abstenção do

Grupo Municipal do PSD, dois votos a favor do Grupo Municipal do CDS e nove votos a

favor do Grupo Municipal do PSD.------------------------------------------------------------------------------

-----  O Senhor  Deputado,  Engenheiro  Manuel  Farias,  retirou o  pedido de suspensão do

mandato que tinha feito.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao pedido de renuncia  apresentado pelo membro da lista  do PSD, Inês

Tavares de Castro, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,  para conhecimento e

ficar registado, passou a ler:--------------------------------------------------------------------------------------

----- “Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Brito Salvador:----------------------

----- Tendo sido informada de que deveria estar presente na Assembleia Municipal de hoje,

venho por este meio e para os efeitos  dos disposto no artigo 76º, n.º 1 e n.º 2, da Lei

169/99, de 18 de setembro, apresentar a minha renuncia ao cargo para que fui eleita, na

Assembleia Municipal de Águeda, por motivos de foro pessoal. ---------------------------------------
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----- Aguardando confirmação da receção  do presente e-mail.-----------------------------------------

----- Com os melhores cumprimentos, -------------------------------------------------------------------------

----- Escrevo cordialmente“ ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ 1.1 – Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 27 de setembro, 2 e 8 de outubro de 2019;-----

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

não  participam na aprovação da ata os membros que não tenham estado presentes na

reunião a que ela respeita. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Posto isto, foi a Ata posta a votação e aprovada por maioria, com três abstenção  do

CDS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

cedeu  a  palavra  ao Senhor  Presidente  da  União  de  Freguesias  de Travassô  e  Óis  da

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

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

----- “Permitam-me antes de começar um esclarecimento prévio.--------------------------------------

-----  Não  vos  foi  oferecido  o  tradicional  jantar  que  antecede  cada  Assembleia

descentralizada por dois motivos, o primeiro prende-se com as dificuldades financeiras com 

que  se  debate  a  União  de  Freguesias,  pelo  que  temos  que  poupar  os  nossos  magos

recursos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  segundo  motivo,  permitam-me  a  sinceridade,  porque  não  temos  vontade  de

confraternizar à volta de uma mesa depois da forma como esta União de Freguesias tem

sido  tratada,  desde  as  eleições  de  dois  mil  e  dezassete,  no interregno até  às  eleições

intercalares, e depois destas até à data de hoje.-----------------------------------------------------------

-----  Durante  este  tempo fomos  ostracizados,  boicotados  e  descriminados  em relação  a

outras freguesias.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não estou aqui pessoalmente para, como membro da oposição, criticar aqueles que

têm o poder, não é para isso que fui eleito, estou aqui para representar os interesses da

União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira como seu mais humilde servidor, mas

também como defensor tenaz destes interesses, não se duvide disso.------------------------------

----- Como é do vosso conhecimento, esta Freguesia esteve sem Junta desde setembro de

dois mil e dezassete até fevereiro de dois mil e dezanove, foram dezoito meses sem Junta,

tudo  por  culpa  de  quem não  conseguiu  aceitar  o  resultado  das  eleições  de  dois  mil  e

dezassete e bloqueou o funcionamento dos órgãos autárquicos, mas a culpa foi também de

quem as incentivou e apoiou nesse bloqueio.---------------------------------------------------------------

----- Hoje, a situação foi ultrapassada porque o povo é, e sempre será, quem mais ordena.---
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-----  A  Freguesia  viu-se privada  de quase  tudo,  sobretudo  as  obras  e  da limpeza  mais

elementar daquilo que são os espaços públicos.-----------------------------------------------------------

-----  Não  havia  Junta,  mas  a  Câmara  Municipal  alheou-se  também e  não  fez  qualquer

intervenção, obra, manutenção ou limpeza.------------------------------------------------------------------

----- Realizaram-se eleições intercalares, fez exatamente esta semana um ano.------------------

----- O povo manifestou nas urnas a sua vontade e sobretudo a sua indignação.-----------------

----- O interregno entre as eleições de dois mil e dezassete e as eleições intercalares, foi um

período triste para a democracia. Solicitei ajuda a diversas entidades com responsabilidades

públicas, e todas também me viraram as costas, ignorando os resultados das eleições de

dois mil e dezassete.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Recordo que nesse período triste, o Senhor Presidente da Câmara respondeu-me numa

Assembleia  Municipal  que  eu  teria  que  crescer  enquanto  homem  e  enquanto  político.

Registei essa sua observação e hoje, gratificado com o resultado das eleições intercalares,

devolvo-lhe o seu comentário.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Recordo também os dizeres de um folheto de propaganda eleitoral que, distribuído nas

eleições intercalares, dizia o seguinte, passo a citar: - “Não tenham ilusões, se quiserem

recuperar o tempo perdido, votem neste projeto, pois ele tem o apoio total do Executivo

municipal. Não se deixe iludir pois todas as verbas que estão destinadas para a União de

Freguesias, passarão pelo Executivo municipal e só com o seu aval seguirão o percurso

para o qual se destinam” - fim de citação. Isto estava escrito num folheto do Movimento

Independente Juntos, distribuído ao povo, entre os dias vinte e vinte e dois de fevereiro de

dois mil e dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não me recordo de ter lido até hoje qualquer desmentido público da Câmara Municipal

sobre esta matéria, quem cala consente.---------------------------------------------------------------------

----- Ficaram por entregar a esta União de Freguesias cerca de oitenta mil euros referentes a

este período, dezoito meses, cinquenta mil euros referentes a acordos de execução, onde

se inclui as limpezas, a manutenção do espaço público e materiais, trinta e dois mil euros de

de obras que podiam ter sido gastos diretamente pela Câmara, mas nada foi feito, convém

que se explique isto ao povo.------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente  ao  longo  deste  ano,  o  executivo  da  União  das  Freguesias  de

Travassô e Óis da Ribeira, reuniu consigo duas vezes e eu reuni consigo pelo menos seis

vezes, sempre a nosso pedido, perguntamos hoje, para que é que serviram estas reuniões?

----- Na Assembleia Municipal de fevereiro de dois mil e dezanove, realizada na Trofa, foi

votada uma moção em que todos os partidos, sem exceção, recomendaram à Câmara que

os valores referentes ao período em que não houve Junta, fossem repostos e as verbas

transferidas, em vão, Senhor Presidente.---------------------------------------------------------------------
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-----  O  Senhor  sempre  me garantiu  nas  reuniões  realizadas  que  iria  transferir  as  ditas

verbas, chegamos mesmo a propor-lhe uma alternativa que consistia na aquisição de uma

carrinha de nove lugares, que tanta falta nos faz para os transportes escolares que ainda

aguardamos reposta por parte do vosso Executivo. Pensamos também em algumas obras a

realizar por conta dos apoios do ano passado que estariam pendentes.-----------------------------

----- Sempre estivemos disponíveis para colaborar em benefício dos habitantes de Travassô

e Óis da Ribeira, mas exigimos ser tratados com o mesmo respeito que vos merece um

habitantes de Macinhata, do Raivo ou da Chousinha.-----------------------------------------------------

-----  Na  Assembleia  de  dezembro  do  ano  passado,  chagamos  a  aprovar  uma  revisão

orçamental para a transferência dos valores em falta, mas nada, mais uma vez, se verificou.

----- Senhor Presidente, o comportamento do Senhor e do seu Executivo, não me ofendem

pessoalmente porque já estou habituado a tudo, depois de tudo aquilo que passei. O Senhor

e o seu Executivo ofendem é o povo desta União de Freguesias que não costumo esquecer

as afrontas de que é alvo. Se o Executivo Municipal não refletir o seu comportamento, num

futuro próximo, o povo de Travassô e Ois da Ribeira, saberá dar a resposta.----------------------

----- Passado um ano, pergunto hoje, e peço aos líderes parlamentares que se querem vir

dizer ao povo de Travassô e de Óis da Ribeira o que deve ser feito às transferências que

deviam ter sido entregues a esta União de Freguesias.--------------------------------------------------

----- Pergunto também ao Executivo de Câmara se tenciona transferir as ditas verbas e qual

é o prazo? E se hoje se quer comprometer para o fazer?------------------------------------------------

----- Tem aqui hoje uma derradeira oportunidade para se reconciliar com o povo desta União

de Freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Em diversas  conversas  com a Drª.  Maria,  do  departamento  financeiro,  com a  sua

Secretária  Cristina,  por  sinal  duas  excelentes  funcionárias  camarárias,  estas  tentam

encontram  soluções  e  explicações  quando  questionadas  por  nós,  mas  acabamos  por

perceber que são ordens diretas suas para não cumprir as deliberações desta Assembleia

Municipal  e  para  não  responder  aos  vários  pedidos  de  reuniões  e  solicitações  que  lhe

fizemos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Vejamos então, num período compreendido de três anos, de dois mil e dezassete a dois

mil e vinte, o que é que Travassô e Óis da Ribeira teve de investimento direto da Câmara

Municipal de Águeda. O Senhor apoiou-nos com a obra, nos últimos meses, a construção do

armazém, faltando ainda a transferência da segunda tranche, já  aprovada, apoiou-nos a

aquisição do trator,  em cerca de quarenta por cento do valor  total,  apenas transferiu as

verbas relativamente aos acordos de execução de abril a dezembro, para as limpezas e

aplicou caixilharia na escola primária de Travassô.--------------------------------------------------------

----- Tudo isto em três anos, repito três anos.----------------------------------------------------------------
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----- Não brinquem com este povo, por favor.----------------------------------------------------------------

----- Temos procurado fazer a gestão prudente, mas com a visão de futuro, com os parcos

recursos  de  que  dispomos  e  tentamos  melhorar  o  dia  a  dia  dos  nossos  habitantes.

Contratamos apenas os funcionários indispensáveis,  investimos na área administrativa e

também na área dos equipamentos de construção e manutenção. Construimos o armazém e

o estaleiro  porque não existia.  Fizemos obras nas duas sedes.  Abrimos diariamente os

serviços nas duas localidades, com uma oferta de mais de cem serviços disponíveis, espaço

cidadão, loja dos CTT. Pagamos dívidas, remodelamos a imagem da Junta. Compramos

software de gestão, trabalhamos em colaboração com a escola primária e com a extensão

de saúde. Iniciamos obras nos três cemitérios, realizamos melhorias nos nossos parques e

jardins,  arranjamos caminhos  rurais  e  florestais,  reprogramamos eventos,  apostamos na

formação e trabalhamos ao lados das nossas instituições.---------------------------------------------

----- Procuramos reorganizar a casa, o que se tem revelado uma tarefa muito dura, mas

mantivemo-nos  fieis  às  nossas  promessas,  demos  a  cara  para  ajudar  as  pessoas  e

estarmos disponíveis pois é para isso que o povo espera sempre de nós. Estamos próximos

das pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  o  Senhor  costuma  afirmar  que  as  freguesias  têm  as  suas

atribuições  e  que  não  há  ninguém  que  transfira  tanto  para  as  freguesias  como  a  sua

Câmara. Deixe-me dar-lhe dois ou três exemplos para que todos percebam de uma vez por

todas do que é que se fala quando nos queixamos, às vezes sinto-me verdadeiramente um

pedinte à mercê dos caprichos, como se estivesse a pedir para mim, mas não, peço para o

povo que me elegeu.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não posso aceitar que existam tratamentos diferenciados por esta Câmara em relação

às juntas e podia já citar-lhe diversos artigos na lei que proíbem essa descriminação, mas

não o vou fazer porque a questão não é jurídica mas sim moral.--------------------------------------

----- É imoral a forma como temos vindo a ser tratados.--------------------------------------------------

----- Vejamos então, o exemplo de Ameais de Baixo, freguesia do concelho de Santarém,

com quem a nossa União de Freguesias iniciou um processo de geminação há alguns dias

atrás. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ameais, para que sabeis, tem metade da área da União das Freguesias de Travassô e

Ois da Ribeira, menos população e muito menos quilómetros de estradas. Nós recebemos

vinte e sete mil  euros para tudo o que é limpezas e manutenção,  como já aqui foi  dito,

Ameais recebe sessenta e quatro mil.-------------------------------------------------------------------------

----- O investimento, em dois anos, da Câmara de Santarém nesta freguesia, agora peço a

vossa especial atenção, foi o seguinte: - trezentos e cinquenta mil euros para um campo de

futebol; cinquenta mil euros para um gimnodesportivo; cinquenta mil euros para a aquisição
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de prédios devolutos; oitenta mil euros para pavimentações; cinquenta mil euros para um

recinto de festas e trezentos mil euros para a remodelação de escolas e jardins de infância.

Atenção, tem muito menos área e população do que nós.-----------------------------------------------

----- Mas se quisermos vir mais perto, podermos dar um exemplo bem aqui ao nosso lado,

da Freguesia de Requeixo, da Nossa Senhora de Fátima e Nariz, tem o dobro da população

e o dobro da área, mas vejamos o seguinte: -  cento e oitenta e sete mil euros ano, para

limpezas  e  cento  e  oitenta  horas  de máquina  ano;  vinte  mil  euros  para  um parque de

merendas, isto só referente a dois mil e vinte; quinze mil para um parque de estacionamento

do Viso; dezassete mil e quinhentos para a requalificação do polidesportivo de Nariz; vinte e

oito mil para o largo de festas de Requeixo; quarenta mil para o salão de eventos de Nariz,

primeira fase; dezassete mil e quinhentos para um sintético  de Nossa Senhora de Fátima.---

----- Peço que todos façam um exercício mental de dividir isto para metade, população, área

e valor e multipliquem por aquilo que nós recebemos.----------------------------------------------------

-----  Mas,  se  quiserem ainda  um exemplo  mais  concreto,  a  freguesia  mais  pequena  do

concelho vizinho de Aveiro,  São Jacinto, tem apenas novecentos habitantes e a mesma

área de Travassô e Óis de Ribeira relativamente, oitenta e um mil euros para limpezas,

noventa horas de máquina anuais; nove mil e quinhentos euros para o complexo desportivo;

trinta mil para uma capela mortuária; vinte mil para um circuito de manutenção.------------------

----- Relembro também que, o parque de máquinas da Câmara de Aveiro é neste momento

novo, tem brigadas de pavimentações, brigadas de caminhos rurais, todas com máquinas

novas, niveladoras, retros, tudo novo, pode-se comprovar indo aos armazéns da Tabueira.---

----- Uma Câmara que estava falida há muito pouco tempo e, por sinal, não recebe prémios.-

----- Mas vamos explicar às pessoas aquilo que aqui refiro.---------------------------------------------

----- Com dois mil e quatrocentos euros por mês, é o valor dividido pelos doze meses do

ano, a  União de Freguesias de Travassô e Óis de Ribeira tem que limpar valetas, passeios,

caminhos  florestais,  agrícolas,  jardins,  mobiliário  urbano,  podar  árvores,  limpar  espaços

públicos, cuidar dos nossos parques, sim dos nossos parques, já que o refiro, os mesmos

que ainda agora ficaram, nomeadamente como o Parque da Pateira e o da Nossa Senhora

do Amparo, todos destruídos, onde os prejuízos, que a Junta já somou, vão para cima de

quatro a cinco mil  euros e onde ficamos em certas zonas com mais de meio metro de

jacintos no Parque, onde criou um verdadeiro pântano.--------------------------------------------------

----- Pedíamos dezenas de vezes apoio de máquinas e equipamentos da Câmara Municipal

para, por exemplo, nos ajudar nas podas, pedíamos a máquina de moer os ramos, mas

quando estes pedidos não são respondidos, são recusados.-------------------------------------------

----- Só para plantar o parque, a título de exemplo, devido à quantidade de jacintos levou a

que a relva apodreça debaixo dos jacintos, temos que gastar, só em sementes, cerca de
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quinhentos euros, fora o trabalho de mão de obra da sementeira, um pequeno exemplo, e

podia continuar a dar muitos mais.-----------------------------------------------------------------------------

-----  Temos enviado pedidos de apoio  devido a avarias,  devido a solicitações da nossa

população, etc., mas as respostas teimam em vir ou nunca vêm, coisas como um simples

sinal,  uma  lâmpada  apagada,  um  alinhamento,  uma  dúvida,  dificilmente  têm  sido

respondidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Pedimos uma reunião conjunta há bem pouco tempo, por parte do executivo completo

da Junta de Freguesia de Travassô e Óis de Ribeira com o Executivo da Câmara Municipal,

depois do departamento financeiro nos informar que havia ordem para nada transferir, mas

até agora não houve qualquer resposta.----------------------------------------------------------------------

----- É necessário insistir dezenas de vezes para se obter uma resposta seja do que for. ------

----- Ninguém sabe com aquilo que pode contar, eu não consigo gerir a freguesia quando em

janeiro não sei o que é que vou ter para gerir nos doze meses do ano.------------------------------

----- Aprovamos as transferências do espaço cidadão a título de exemplo, contratamos uma

pessoa a contar com essas transferências. Em dezembro foi  transferida uma verba aqui

aprovada,  estaríamos a contar que todos os meses fosse transferida uma verba para a

Junta  de  Freguesia,  estamos  a  vinte  e  oito  de  fevereiro  e  não  há  mais  nenhuma

transferência, nem sabem quando é que vai ser transferida, alguém consegue gerir assim?

Eu não.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Um grupo de populares pede uma obra de águas pluviais à sua porta para  inundações

e o Senhor manda a Junta de Freguesia resolver.---------------------------------------------------------

----- Então, mas o povo precisa da Câmara para lhe resolver os problemas ou que a Câmara

os empurre para as Juntas.---------------------------------------------------------------------------------------

----- As Juntas contam com a Câmara como parceira ou então contamos para quê?------------

----- Em relação às obras por administração direta da Câmara, reparem que de dois mil e

dezassete a dois mil e vinte, não houve um cêntimo, além daquilo que foi a caixilharia da

escola primária de Travassô que, por sinal, era a mesma há mais de sessenta ou setenta

anos, mas, ainda assim, alguns vinham dizer que estava tudo previsto.-----------------------------

----- Não há uma estrada alcatroada, convido,  inclusive, todos os meus colegas e todo o

público  aqui  presente,  os  nossos  conterrâneos  já  o  conhecem a,  depois  no final  desta

Assembleia, pegarem nos vossos carros e irem dar uma volta por Óis da Ribeira, irem ao

centro de Cabanões, irem ao centro de Almear, irem a Travassô de Baixo e verificarem com

os vossos próprios olhos o nível de estradas que temos na nossa União de Freguesias

neste momento.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Convido também a irem à rua da Regueira, em Travassô, onde existem mais de dez

casas e onde nunca se viu uma grama de alcatrão, pois as pessoas, de inverno lama, de
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verão  pó,  desde  sempre.  Também  podem  ir  à  rua  da  Cal  e  poderei  continuar  a  dar

exemplos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sabemos que a ADRA lançou um concurso público para pavimentar algumas estradas

de  Óis  da Ribeira,  brevemente,  e  o  resto?  Quando é  que esta  União  de  Freguesias  é

finalmente respeitada? --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estamos a finalizar  um projeto que será submetido à ARS na próxima segunda feira,

para  remodelação  do  edifício  da  Junta  e  extensão  da  saúde,  onde  as  instalações  são

provisórias  desde  mil  novecentos  e  oitenta  e  quatro,  mas  a  obra,  Senhor  Presidente

pergunto-lhe aqui, é mesmo para avançar? Consegue-nos garantir aqui datas para estas

questões e valores atrasados, pavimentações e as obras que referi?--------------------------------

-----  Propusemos também vários alargamentos de ruas, em alguns pontos da Freguesia,

vários aqui em Óis da Ribeira, alguns deles com mais de quarenta anos de  luta das várias

Juntas, para conseguir esses entendimentos com os proprietários, finalmente conseguimos

chegar a acordo, a Câmara vai-nos apoiar?-----------------------------------------------------------------

----- O Senhor disse para englobarmos obras anuais, pergunto, com trinta mil euros faço o

quê? Compro blocos? E quem é que faz os muros? São oportunidades destas que ditam o

futuro de uma freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- E a ligação Óis da Ribeira, Requeixo? Continuamos com ela parada há mais de dois

anos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No Parque da Pateira, as margens vão caindo  para dentro de água, vamos continuar

todos a falar da Pateira, mas depois esta Assembleia não é capaz de uma vez por todas

definir verba e obras para apoiar as Juntas naquelas margens.----------------------------------------

----- Vamos continuar a ter as Juntas limítrofes a pagar os prejuízos dos jacintos e a ter que

dinamizar aquele espaço sem quaisquer recursos?------------------------------------------------------

----- Falamos tanto de turismo e afinal de contas, onde é que entra a Pateira? Será que um

dia  de  investimento  que  é  feito  na  nossa  cidade,  um  dia  apenas,  não  poderia  vir  ser

apostado na Pateira?-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não adiante dizer Senhor Presidente, “estamos a fazer o melhor que pudemos” temos

de conseguir fazer o que é necessário, foi para isso que o povo  nos escolheu ----------------

----- Para tudo o que aqui referi, pessoalmente, já pedi o apoio ao Senhor Presidente da

Câmara e aos elementos da sua equipa, passado um ano de mandato, verificamos que, se

calhar, o que dizia naquele folheto, não era de todo mentira, a ideia foi definida é a ideia de

quem não está comigo, está contra mim, o resto não conta, mas o resto também é composto

por Aguedenses.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  tratamento  desigual  deve  acabar,  um  Ribeirense  ou  um  Travassoense  têm  os

mesmos direitos que qualquer um Aguedense.-------------------------------------------------------------
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----- Chegou o tempo da coragem, da lucidez e da transparência.-------------------------------------

-----  A  coragem de  dizermos  a  verdade,  mesmo quando  ela  é  incómoda,  a  lucidez  de

sabermos o que queremos e para onde vamos e a transparência de pedirmos publicamente

contas a quem nos governa a nível local.---------------------------------------------------------------------

----- Não é apenas um direito, é também uma obrigação de cidadania.------------------------------

----- Termino, dizendo ao Senhor Presidente que é ele que deve crescer mais como cidadão,

aceitando a diferença de opiniões e de origens partidárias que é normal em democracia e

até desejável, e sobretudo que não se esqueça do compromisso que assumiu, o de cumprir

com lealdade as funções que lhe foram confiadas”.-------------------------------------------------------

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

----- “Queria começar exatamente por lembrar o Senhor Presidente da Junta que estamos

perfeitamente cientes do nosso papel, que as pessoas que votaram em si e que o elegeram,

também nesta Freguesia nos elegeram e que estamos absolutamente sensíveis e cientes

dessa responsabilidade, nós não lhes vamos falhar.------------------------------------------------------

----- Ficou aqui bem claro que, efetivamente, há os que trabalham connosco e aqueles que

estão  desta  forma,  eu  diria  trauliteira,  esquisita,  para  não  dizer  outra  coisa,  porque  é

perigoso,  cheguei  agora  à  conclusão,  neste  momento,  que  é  perigoso  acertar  coisas

consigo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor não é mesmo de confiança, por uma razão muito simples, nós efetivamente

temos  aqui  todo  um  trabalho  planeado  para  fazer,  temos  aqui  num  conjunto  de  duas

Freguesias que se uniram, que ficaram completamente viradas pelo saneamento que foi

feito pela ADRA, e não vale a pena dizer, nem temos aqui nenhum mérito para este Senhor

Presidente, porque o concurso de saneamento que veio e que abrangeu Óis da Ribeira e

Travassô, foi lançado em junho de dois mil e dezassete, penso que ainda não era influente

nessa altura. Foi completamente virado, e nós estamos perfeitamente cientes disto. ----------

-----  Relativamente  à  rede  viária  sabemos  exatamente  o  que  é  que  são  obras  de

saneamento  e  as  sequelas  que  criam  imediatamente  a  seguir,  a  pior  coisa  que  podia

acontecer  era  uma  repavimentação  nestes  terrenos,  imediatamente  feita  a  correr,  nós

vamos fazê-la. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Quando o Senhor  diz  que a ADRA lançou um concurso,  lançou um concurso mas,

através de um protocolo que fez com a Câmara e que a Câmara forçou.---------------------------

----- Também ficamos a saber outra coisa aqui, o Senhor Presidente está-se a desmarcar de

um conjunto de situações que aqui vão acontecer em breve, portanto, não hajam dúvidas,

quando elas aparecerem, de que é a Câmara que efetivamente as está a fazer.-----------------

----- Gostava muito, a exemplo do que acontece com outras freguesias, de as poder partilhar

com a Junta de Freguesia, mas aqui, parece que fica claro, será a Câmara a fazê-las.---------
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----- Digo-vos só para ficarem tranquilos, porque as contas fazem-se no final do mandato, e

Travassô e Óis da Ribeira vai ter aqui obra e obra que se veja, tanto na Pateira como na

rede viária, toda aqui da Freguesia.----------------------------------------------------------------------------

----- Reparem agora numa coisa, a Câmara ter-lhe-á ficado a dever alguns valores que não

serão tantos como aquilo  que diz e há efetivamente uma recomendação da Assembleia

Municipal  para os repor, e já começamos a repor.--------------------------------------------------------

----- Depois temos outras coisas que acordamos com o Senhor Presidente e ele vem agora

aqui com isto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A Câmara,  exatamente nessa reposição de valores,  acordou pagar  a totalidade do

projeto  da  intervenção  no  edifício  da  Junta  de  Freguesia  e  da  unidade  de  saúde   em

Travassô, ficou acordado com este Presidente da Junta  e até com o Executivo dele, de que

a Câmara iria suportar integralmente as obras todas a fazer naquele edifício, integralmente,

e como é que é possível, Senhor Presidente, nós até vamos atalhar para não estarmos aqui

a discutir mais. Quer acertar os valores, acertamos  sempre, mas leva-mo-los certos até ao

fim, e o Senhor então aí é que não faz mesmo nada, porque aí vai ter a quota parte que lhe

dá direito, exatamente de acordo com aquilo que é partilhado por todos, e já agora digo-lhe

uma coisa,  a Câmara de Águeda é mesmo a que transfere mais para as freguesias,  é

mesmo, não vale a pena vir aqui dar valores de quatro anos nem de outras coisas de uma

vez só porque não se trata de nada disso, a Câmara de Águeda é mesmo a que transfere

mais dinheiro para as freguesias.-------------------------------------------------------------------------------

----- Quero aqui, neste momento, sinceramente, homenagear um conjunto  de Presidentes

de Junta,  homens  de verdade que estão aqui,  que trabalham e que efetivamente  são

parceiros à séria.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Este tipo de postura é má de mais para nós continuarmos a comentar.”-----------------------

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

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

----- Chamo-me Fernando Gomes de Almeida, vivo na Vila de Mourisca do Vouga e venho

aqui colocar algumas questões que o Senhor Presidente já deve saber, é a terceira vez que

intervenho nas Assembleia e ainda está tudo praticamente na mesma.-----------------------------

----- Refiro-me aos pequenos arruamentos, a resposta que me deram foi de que estaria para

ser executado quando fosse uma outra obra maior, para serem englobados os pequenos

arruamentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Acontece que nunca mais se veem esses  pequenos arruamentos, que é uma gota de

água,  são cem, duzentos,  trezentos metros de pequenos arruamentos que são de facto

necessários, as pessoas de inverno passam a pé e têm que passar nas covas e na lama,

por aí fora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- É necessário que, de facto se recupere esses arruamentos na Vila da Mourisca, que

lembro aqui que, no próximo dia vinte e dois de março, vai fazer noventa e três anos que é

Vila e parece que os nossos autarcas não têm tomado a devida atenção para esta terra que

é a  Vila da Mourisca do Vouga.---------------------------------------------------------------------------------

----- Importa dizer que na altura, há noventa e três anos, de facto os autarcas deram todo o

apoio à iniciativa, ao povo da Mourisca para que chegasse ao estatuto de Vila e argumentou

com o seu desenvolvimento e está,  quem quiser  consultar  na Soberania do Povo,  esse

desenvolvimento era de facto riquíssimo naquela altura, só que com uma diferença, naquela

altura  não  se  pagava  tantos  impostos,  hoje  pagamos  impostos  e  mais  impostos,  de

circulação,  de  transporte,  de  IVA,  todos  esses  impostos  que  vocês  conhecem  e  a

contrapartida é muito diminuta.----------------------------------------------------------------------------------

----- Falo na via estruturante também que começou a ser feita, que é paralela à linha do

Vouguinha, que é desde o centro da Mourisca até à passagem de nível da Alagoa, que está

inacabada e principalmente  o caminho do Neves que faz a ligação à zona industrial  de

Alagoa, que foi começada de um lado e do outro e ali parou, parece que começaram a casa

pelo telhado, ao contrário, portanto é uma necessidade que isso seja resolvido.------------------

----- Uma outra questão que queria aqui colocar é a estação arqueológica do Cabeço do

Vouga. Ouvi ou li no jornal de que a Câmara parece-me que vai botar a mão desta vez, aí

dei-lhe os meu parabéns, a CDU, na anterior campanha, trouxe cá uma arqueóloga que nos

deu uma lição de história, é que estão ali cerca de dois mil anos de historia e que é preciso

salvaguardar, já agora também, tive oportunidade de a visitar quando tinha lá o pavilhão

com a exposição, tinha vários artigos, vários artefactos que eram importantes que faziam

parte da história, não sei, foi tudo vandalizado, não sei onde é que eles param, se a Câmara

os guardou se não guardou, não sei, gostaria de os voltar a ver.--------------------------------------

----- Estas são algumas questões que importa também salientar aqui e que de facto a Vila da

Mourisca tem que ter um bocadinho mais de atenção, inclusivamente, a Vila da Mourisca,

nem o dia tem instituído para comemorar o seu dia, é pena, lamento aqui,  já por várias

vezes  pus  a  questão na Assembleia  de Freguesia  e  parece  que  estou a  falar  para  as

paredes. Espero que nestas Assembleias da Câmara não seja do mesmo modo porque foi

discutida a instituição do dia da Vila  e ninguém se opôs,  inclusivamente  apalavrou-se a

colocação de uma lápide e até hoje...já desisti de ir à Assembleia de Freguesia.-----------------

----- Agradecia que tomassem nota.”---------------------------------------------------------------------------

----- Romeu Fernandes, de Óis da Ribeira.------------------------------------------------------------------

----- “Desde já bem vindos a Óis da Ribeira,  tenho aqui algumas questões para colocar ao

Senhor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----  No  passado  dia  vinte  e  nove  de  novembro,  esta  situação  já  foi  colocada  numa

Assembleia Municipal pela Senhora Deputada Carla Tavares, tem a ver com a junção da

ponte velha e do novo, em que existe uma lomba que cada vez está pior, gostava de saber

se já tomaram providências e o que é que está a ser feito para resolver essa situação? -------

----- Gostaria também de saber se a Câmara Municipal de Águeda está a acompanhar as

obras da ADRA, nomeadamente o saneamento aqui em Óis, o que ainda falta a ligação à

estação elevatória, lá em baixo ao pé da capela, não vale a pena estarmos a pavimentar

quando a obra ainda não está acabada, realmente já temos os remendos, não é a melhor

opção, mas se for necessário voltar a partir, voltar a abrir,  como já aconteceu, poderá nem

ser  o  pior,  mas Óis  da Ribeira  já  tem o saneamento  há muito  tempo,  já  deveria  estar

acabado,  e  gostava  de saber  Senhor  Presidente  da  Câmara,  se  está  a  acompanhar  a

situação como deve ser? -----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Por último, e sendo hoje também um ponto importante em Óis da Ribeira,  que vão

discutir aqui mais adiante, tem a ver com a criação dos passadiços na Pateira. Nós não

queremos  só os  passadiços,  porque  os  passadiços  é  uma situação  de  passagem,  nós

gostaríamos que a Câmara Municipal em conjunto com a Junta de Freguesia pudessem

criar um parque em condições.----------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, Óis da Ribeira não tem parque infantil na Pateira, foi retirado no ano

passado,  o parque ficou bastante danificado com as últimas cheias,  a própria  Junta de

Freguesia, ainda agora, há um bocado o Senhor Presidente falava nisso, não tem meios

para resolver a situação, espero que, em entendimento com a Câmara, consigam chegar a

bom porto e que Óis da Ribeira finalmente, consiga ter um parque da Pateira como deve

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

----- “Sou Vítor Januário, resido em Mourisca do Vouga, participo também no movimento de

utentes dos serviços públicos e venho aqui falar de uma via férrea que percorre o nosso

concelho, particularmente algumas freguesias, e que tem resistido à desqualificação e até

sobrevivido  a  anúncios  de  previsível  encerramento,  muito  por  força  do  empenho  das

populações e certamente por alguma pressão política que se foi exercendo para que não

deixássemos de contar com este serviço público.----------------------------------------------------------

----- É verdade que a supressão da atividade do seu traçado interior sucedeu aparentemente

sem mais consequências do que aquelas que tem a subtração de qualquer serviço público,

menos  qualidade  de  vida,  mais  problemas  contando  com  o  engenho  de  alguns  para

resolverem a sua mobilidade e com a constatação do facto consumado por outros porque a

vida  continua, é verdade, e com isso parece que sempre se conta, mesmo em cenários

extremos,  contudo,  digamos  que,  não  se  espera  de  quem  intervém  politicamente  que

ambicione  conviver  passivamente  com  o  depauperamento  ou  até  a  decadência  da
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mobilidade viária. Tem-se percebido que a lógica da gestão do território pode obedecer a

critérios  que  favorecem  mais  o  interesse  económico,  deixando  em  segundo  plano  a

satisfação da necessidade dos cidadãos, como  se estes tivessem de fazer das suas vidas

uma  constante  luta  pela  garantia  de  igualdade  de  oportunidades  no  acesso  a  bens  e

serviços, parece que sim.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  Vouguinha  não  precisa  que  haja  a  proclamação  do  reconhecimento  da  sua

importância, diria até que dispensa os sentimentos românticos da sua existência de outros

tempos, precisa sobretudo de investimento para que haja renovação do material circulante,

para que haja recuperação e criação de equipamentos e  infraestruturas, em alguns casos a

necessitarem do derrubamento de emparadamentos, diria até que, da intenção manifestada

em dois mil e oito, pelas Infraestruturas de Portugal, não se conhece mais do que aquilo que

está firmado, nomeadamente no plano de investimentos a norte, porque a sul persistem

fatores que são dissuasores do seu uso, como estações sem sanitários, sem bilheteiras,

sem avisos sonoros, passagens sem segurança, e portanto a urgência de intervenção faz-se

para a mobilidade, seja ela previsível ou não seja programada.---------------------------------------

----- É fundamental que a intervenção política do poder autárquico se faça, para que não se

ignorem também as necessidades agravadas pela perda de serviços públicos, saúde,  de

educação, de entrega postal.-------------------------------------------------------------------------------------

-----  O comboio não elimina encerramentos, é verdade,  do passado que,  por si mesmos

geraram já deslocação da população ou parte dela, mas certamente que vai contribuir para

atenuar  ou  eventualmente  até,  em  alguns  casos,  inverter  processos  de  desertificação

territorial  óbvios,  beneficiando  também  a  conciliação  da  vida  familiar  com  a  laboral  e

constituindo, já agora, o veículo para a circulação da atividade económica.------------------------

----- Todos juntaríamos sempre razões para a importância da linha férrea, nomeadamente,

até  no âmbito das políticas  ambientais,  mas é  da tomada de decisões que ela  precisa

particularmente o cumprimento da resolução da Assembleia  da Republica  de dois  mil  e

dezassete, a ela destinada, e esta temo-la inscrita  a nossa petição que está em subscrição

e que havendo consentimento do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deixaremos

aqui mesmo em mão, para poder ser subscrita por qualquer um dos Senhores Deputados e

já agora, com apelo a que se mobilizem para que outros a possam também subscrever a fim

de a entregarmos na Assembleia da Republica. -----------------------------------------------------------

----- O papel que ela desempenha será sempre certamente reforçado, se houver dos órgãos

autárquicos estratégias que permitam consertar medidas para a valorização deste transporte

ferroviário, com a mobilização, com a participação, com a solicitação de audiências, se for o

caso,  com a realização  de conferências  também,  com o estímulo  à  intermodalidade  ou
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quaisquer outras medias que façam cumprir o que se exige para a melhoria da qualidade de

vida das pessoas promovendo o desenvolvimento local.-------------------------------------------------

-----  O  que  aqui  se  discute,  naturalmente,  é  que  se  tomem  posições  e  que  não  nos

congratulemos com o que possamos ter feito no passado, o que se fez no passado pode

criar regozijo mas certamente que então não fizemos tudo, porque importa o presente e o

futuro da linha, e contaremos certamente com as posições que possam tomar e que elas

não sejam só apenas de regozijo e de reconhecimento da importância da linha. -----------------

----- Contaremos com resolução certamente.”---------------------------------------------------------------

----- Meu nome é Ângelo Reis, sou da Piedade, venho fazer aqui uma intervenção na linha

de  uma  que  já  fiz  na  Assembleia  Municipal  do  dia  oito  de  outubro  de  dois  mil  e

dezanove.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  fui  lá  falar  sobre  os  cães  vadios  que  circundam  pela  feira  da

Piedade, chamada também Gândara, num sítio onde há um areeiro ou saibreiro como lhe

quiserem chamar.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  Senhor  Presidente  respondeu-me  e  eu  gostei  muito  de  tudo  aquilo  que  me

respondeu,  até  lhe  venho  agradecer  pela  sua  resposta,  pois  o  Senhor  disse  que  tinha

conhecimento, sabia que os cães tinham dono, que eram bem alimentados, mas não disse o

resto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, a partir daqui, já não é tudo a favor.-----------------------------------------------------------

----- O Senhor também se esqueceu de dizer, se eles têm dono, se são bem alimentados,

tem que dizer aos donos e a quem os alimenta que têm que pagar os estragos que eles

causam às pessoas, isso agora está a bola nas suas mãos, o Senhor Presidente disse que

sabia e daí  não fugir,  está gravado,  está tudo documentado,  agora vamos ter  que agir,

pense  nisso  Senhor  Presidente,  agora  resolva,  da  minha  parte  não  tenho  mais  que

acrescentar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda nessa mesma Assembleia eu falei sobre os semáforos de ao pé da Pecol, nesse

cruzamento, em que o amarelo está sempre intermitente para o lado da Pecol, no fim da

minha intervenção sobre esses semáforos eu disse, “parece que alguém desse lado tem o

rei  na barriga”  o Senhor  respondeu-me “de  reis  e de gravidezes  não percebo nada”  já

percebi que não, Senhor Presidente, mas de Pais Natais o Senhor acredita e já tem idade

para não acreditar.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tenho aqui um apontamento, este é mais triste, é que quando foi feita a ponte do IC2,

sobre o rio Águeda, passado um ano, ano e meio, dois anos no máximo, houve um acidente

muito grave, onde caiu um camião em cima de uma casa, e logo de seguida se fez uma

coisa, foi uma manifestação, uma marcha lenta, carros a passar devagar e a coisa resolveu-

se. Pôs-se um separador central limitou-se a velocidade e isso ficou bem feito.-------------------
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----- Agora, o que não está bem feito é que se sucedem mortes de pessoas que se atiram da

ponte, eu sei que se as pessoas se quiserem matar, se matam ali ou noutro lado qualquer, é

óbvio, mas se o Senhor Presidente tivesse uma casa na parte de baixo da ponte e fosse

confrontado  com  aquilo  que  as  pessoas  são,  e  algumas  já  me  vieram  falar  e  que  eu

conheço, alguma coisa se teria que fazer, aquela ponte tem que ser intervencionada, aquela

ponte tem que levar um gradeamento até ao fim, tal e qual como está até meio, porque não

podemos assobiar para o lado e permitir e que as pessoas continuem a vir a Águeda matar-

se, isto também é muito vergonhoso, acho que isto é de todo, é o mais essencial que há

para proteger vidas humanas.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente não esteja a encolher os ombros, se isso não lhe interessa nada

vou-me já embora, isto é sério demais e o Senhor como homem de saúde devia saber isso.-

----- No antigo matadouro, continua-se também a fazer a mesma coisa, o lixo continua a vir

até à estrada, continua-se a acumular detritos, lixeira e lixeira a céu aberto. Sempre que se

fala nisto “pois mas vamos ter que resolver, pois mas vamos ter que ver” Senhor Presidente

o que agente está a ver é que é mais do mesmo, vai passar quatro anos e nada feito, já

foram dois”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Chamo-me Francisco Marques Vidal e sou aderente do Bloco de Esquerda.-------------

-----  Venho interpolar  aqui o Senhor Presidente e o seu Executivo alguns problemas de

interesse que tem acontecido no nosso concelho.  Um deles foi  o posto de extensão de

saúde de Belazaima do Chão que se encontra em dificuldade, o Executivo Municipal está

em condições de reiterar  a promessa feita pelo Senhor  Presidente de que durante este

mandato não fechará mais nenhum serviço prestador de cuidados de saúde do concelho?

Senhor Presidente, palavra dada, palavra honrada, isto é saúde.-------------------------------------

-----  Segundo o levantamento nacional  das necessidades de realojamento habitacional  a

Câmara  Municipal  afirmou  que  não  há  nenhuma construção  de  habitação  social  a  ser

demolida, nem a existência de situações de precariedade habitacional, a Câmara respondeu

ou não a este inquérito? Se sim, qual a justificação para estes números?.--------------------------

----- A  d’Orfeu corre o risco de ser despejada pela Associação Humanitária dos Bombeiros

de Águeda, cuja atual direção foi apoiada pelo Senhor Presidente e pelo seu Executivo, que

medidas tomou a Autarquia para assegurar a existência e a permanência em Águeda de

uma das mais importantes associações culturais do país?”---------------------------------------------

-----´”Meu nome é  Flor Domingues, vivo  na rua da Pateira, em Óis da Ribeira.-----------------

----- Estou aqui para falar da falta de obra em domínio público para escoamento de águas

pluviais provenientes das moradias na mesma rua.--------------------------------------------------------

----- Na qualidade de representante da comissão de moradores, desta mesma rua, expomos

publicamente nesta Assembleia o seguinte: -----------------------------------------------------------------
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----- No seguimento das várias conversações havidas após termos tido conhecimento do

problema  de  falta  de  escoamento  de  águas  pluviais  das  nossas  moradias,  passados

praticamente cinco meses, desde a primeira reunião com o Senhor Presidente da Junta de

Freguesia  de Travassô e  Óis da Ribeira  e posteriormente  com a Câmara Municipal  de

Águeda,  e  dado,  até  à  presente  data,  não  termos recebido   formalmente  um  feedback

positivo  ou  negativo  a  um  orçamento  por  nós  encomendado,  trabalhado,  estudado  e

apresentado  nessa  Câmara  Municipal,  com  vista  à  resolução  do  problema  com  águas

pluviais  das  habitações  que  somos  proprietários,  solicitamos,  uma vez  mais,  uma nova

reunião,  em  data  a  combinar  com  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Águeda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A  situação  é  urgente  e  pelo  que  sabemos  da  reunião  anterior,  no  dia  quatro  de

dezembro, na Câmara Municipal de Águeda, a repavimentação das estradas em frente às

nossas casas, está aí a chegar, pelo que a nossa intenção com esta reunião que estamos a

solicitar é que nos digam, de forma clara, como  pretende a Câmara Municipal de Águeda

resolver  esta  questão,  aliás  vontade  essa  demonstrada  pelo  Senhor  Presidente  Jorge

Almeida,  aquando  da  primeira  reunião  onde  estiveram  presentes  alguns  moradores  e

também o Senhor Presidente da referida Junta de Freguesia, o Senhor Sérgio Neves.---------

----- Senhor Presidente, com o devido respeito expomos o seguinte:---------------------------------

-----  Estamos muito preocupados e a ficar  impacientes  com a falta  de solução que nos

tranquilize a todos, estamos a sentir que no meio deste problema não somos nem mais nem

menos  do  que  meras vítimas  da  negligência  de  alguém,  estamos a  ficar  assustados  e

desesperados com a falta de respostas, de tal forma que somos forçados a ter que afirmar a

partir  da  presente  data,  todo  e  qualquer  prejuízo,  proveniente  da  falta  da  obra  para

escoamento de águas pluviais com consequentes inundações nas nossas caves e outras

será da pura e exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal de Águeda.----------------------

----- Esta obra é do domínio público e é há muito projetada pelo que só queremos saber

quando é que a pretendem fazer? ----------------------------------------------------------------------------

----- E só sentimos legitimidade em afirmar desta forma porque somos portadores de três

moradias,  de  três  licenças  de  habitabilidade  sem  que  a  tão  pedida  obra  tivesse  sido

realizada, como tal pode ser possível?------------------------------------------------------------------------

-----  Mas  ainda  questionamos,  como  poderá  a  Câmara  Municipal  atribuir  a  licença  de

habitabilidade às outras três moradias que se encontram em fase de obra, sem que esta

obra seja feita?-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Queremos com isto apelar ao bom senso e a uma rápida intervenção para a resolução

de um problema que, voltamos a dizer, não nos sentimos vítimas e que nunca foi da nossa

responsabilidade ocupa.-------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Aguardamos com expetativa um contacto para marcação da dita reunião”.-------------------

----- “Sou Fernanda Melo, natural e residente em Travassô.--------------------------------------------

-----  Venho  por  este  meio  apenas  para  reportar  uma  intervenção  que  fiz  numa  outra

Assembleia, a reparação de um buraco na Rua Joaquim Gomes, o perigo que aqui tinha

reportado onde consta e alertei, portanto registo a sua reparação.------------------------------------

----- Queria voltar a colocar a questão do desenvolvimento que foi feito ou vai ser feito para

que tenhamos a fibra na nossa União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira?”-----------

-----” Chamo-me Júlia Melo e resido em Travassô, nesta União de Freguesias.------------------

----- O que me trás aqui hoje, embora tivesse muitos assuntos sobre Travassô e Óis da

Ribeira que gostava de debater, há um que para mim é mais importante e que aproveito

esta oportunidade de estarem aqui para falar nele, que queria que fosse acautelado meia

dúzia de questões à volta deste assunto que deixo para reflexão, e que se prende com a

extensão do posto de saúde.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Muito se tem falado, muitas coisas têm sido omitidas, e por isso a nossa população

merece um esclarecimento e saber a cada passo, a cada momento, o ponto da situação.-----

----- Há anos e números que queremos e que deveríamos ter uma extensão de saúde nova.

A cada ano que passa, até a legislação vai mudando e mais necessidade da sua adequação

às necessidades, à legislação, às barreiras arquitetónicas, às questões da saúde pública

são colocadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De vez em quando vem a público que afinal não vamos ter uma extensão de saúde

nova, mas vamos ter a reconversão do edifício da Junta de Freguesia. -----------------------------

 -----  Quero  deixar  aqui  esta  questão  para  que  fique  de  memória  futura  e  que  fique

acautelado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto custa fazer uma reconversão de um edifício antigo? Quanto custa em um valor

que  não  é  monetário  esse  mesmo  edifício  não  poder  acautelar  todas  as  situações  de

barreiras arquitetónicas, de estacionamento, versus, um edifício novo que se poderia fazer.--

----- Tenho acompanhado, inclusivamente até junho, houve candidaturas abertas da parte da

Administração  Regional  de  Saúde  para  pequenas  extensões  de  saúde,  se  não  se

adequavam a nós é uma maneira.------------------------------------------------------------------------------

----- O que queria registar era se a verba que se vai gastar não daria para iniciar, ou pelo

menos a comparticipação da Câmara Municipal, para essa obra.-------------------------------------

----- Se não estão a fazer mais arranjos e limpezas mais profundas ou menos profundas a

hipotecar o nosso futuro.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Era isso que gostaria de deixar muito bem salvaguardado.----------------------------------------

----- Há extensões de freguesias em outras freguesias que precisam há menos tempo e têm

sido feitas, não é uma questão de dinheiro, porque o dinheiro nós sabemos de onde é que
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ele vem, ele vem do bolso de cada um de nós, agora é uma questão de saber quem é o

dono da obra, quem a faz e quem é que é o responsável.----------------------------------------------

----- A outra questão que gostaria de colocar, também pelo que tem vindo, de agradecer e

que fico feliz com isso, de se falar de passadiços e com os passadiços na Pateira de Óis da

Ribeira que como digo nos alegra a toda a comunidade, a toda a população, ainda mais

quando dizem que não terão barreiras arquitetónicas, um assunto que me é muito caro,

tenho quinze anos de dedicação à inclusão em Águeda, por isso é um assunto que me é

muito  caro,  no  entanto  eu  gostaria  que  fosse  também  acautelada  como  é  que  fica  a

população,  passadiços maioritariamente trazem desenvolvimento,  trazem turistas,  trazem

mais poluição, trazem mais necessidade de intervenção, se não são acauteladas as coisas

básicas, como é que garantem o a seguir, são acautelados os caminhos públicos agrícolas

para a população? Está-se a trabalhar para fora sem acautelar primeiro a população.----------

----- Vou-me ficar só por estas duas situações, como digo muitas mais haveria a falar, das

estradas, dos caminhos, da falta de bem estar, do atraso da nossa freguesia.--------------------

----- Queria só deixar com estes dois casos a nota de que  ter a maioria, não quer dizer que

não  se  continue  a  auscultar  a  população,  não  é  uma  maioria  que  quem  a  tem  que

represente todo o povo, não é uma maioria absoluta, o povo pode e deve continuar a ser

ouvido nas questões de hipotecar o futuro de toda uma comunidade, a população, criando-

se condições de ser ouvida,  poderá ter  muito boas sugestões e boas soluções para as

prioridades, para a estratégia do nosso crescimento.”----------------------------------------------------

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

----- “Esta petição pela requalificação e modernização da linha do Baixo Vouga é consensual

entre nós todos e à partida não haveria qualquer problema em termos aqui maciçamente

uma assinatura.  Só  gostaria  de  esclarecer  aqui  um  aspeto,  que  no  texto  essencial  da

petição,  pede  “a  requalificação  e  modernização  da  linha  do  Vale  do  Vouga  na  sua

totalidade, podendo assim servir as populações, nomeadamente Aveiro, Águeda, Espinho,

dando prioridade à ligação Sernada do Vouga, Oliveira de Azeméis”. Quer isto dizer que os

aguedenses prescindem da igual importância de requalificação entre Aveiro e Águeda? Ou

Aveiro e Sernada?--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Penso que esta última frase” dando prioridade à ligação de Sernada do Vouga, Oliveira

de Azeméis” está a cair, provavelmente na Assembleia errada”.---------------------------------------

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

----- “ A vida de Presidente efetivamente é difícil porque são muitas perguntas e vou tentar

ser sucinto para não estar a importunar e a enfastiar, mas vou tentar dar resposta aquilo que

foi colocado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda realizada em

 28 de fevereiro de 2020                                                        



24

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA                          

-----  O Senhor Fernando Almeida da CDU, que vem aqui várias vezes falar de algumas

dezenas de metros de arruamentos, nomeadamente de uma rua, penso que é onde vive, na

Mourisca, queria-lhe dizer, Senhor Fernando, que nós estamos a tentar fazer um ataque

sistemático a este tipo de arruamentos que vão persistindo,  pequenos arruamentos que

ainda têm terra batida.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já expliquei isto de outras vezes, mas vou tentar explicar porque não há outra forma.----

----- Para os tornar-mos mais suportáveis, fazemos obras maiores e depois perto dessas

obras maiores conseguimos preços mais cómodos, porquê? Porque é fácil, se nós formos

fazer pequenos arruamentos com cinquenta, cem metros de cumprimento e levarmos para

lá todo um estaleiro, as máquinas, este preço é incomportável e acabamos por fazer muito

pouco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No caso concreto, nós temos alguns arruamentos ali  muito próximos que vamos em

breve também intervir, nós estivemos ainda ontem muito próximo da sua rua, mas também

temos aquela rua que passa ali do Castiço que vem para a estrada, basta olhar para o chão

e percebemos que aquilo está mal e penso que dentro de algum tempo teremos a solução

para esse caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estamos a tentar levar de uma forma paulatina todos estes arruamentos que se vão

encontrando à margem das ruas que vamos fazendo, para ver se vamos resolvendo, ainda

estas últimas semanas temos resolvido muitos, muitos desses pequenos arruamentos que

são uma melhoria significativa e notável para as pessoas,  peço para perceberem que é

preciso  termos  este  tipo  de  procedimento,  porque  de  outra  forma  o  custo  seria

absolutamente exorbitante e faríamos muito pouco.-------------------------------------------------------

----- O Romeu falou da lomba da ponte, já cá mandei a fiscalização naquela altura, não é

fácil  intervirmos  naquelas  coisas,  estamos  a  monitorizar  e  a  ver  o  que  é  que  está  a

acontecer, mas por aquilo que me dizem não é nada de grave, é um pequeno assentamento

no piso encostado e portanto não será nada de grave.---------------------------------------------------

----- Relativamente à questão da ADRA que falou, veio reforçar aquilo que eu disse, nós

percebemos que o sistema de saneamento básico foi instalado aqui em Ois da Ribeira ainda

não está a funcionar, faltam as estações elevatórias, faltam os testes e naturalmente que há

sempre essa possibilidade de podermos abrir em alguns sítios onde a conduta tenha tido

algum tipo de assentamento, nós sabemos isso, sei e percebo claramente que primeiro esta

população,  nomeadamente  até  porque  andaram aqui  duas  empreitadas  em simultâneo,

andou  a  empreitada  da  requalificação  da  rede  de  águas  e  a  instalação  da  rede  de

saneamento, atenção, isto foi muito, muito mau para vocês todos, a solução está trabalhada

com a ADRA, o concurso está a ser lançado para fazermos nas ruas principais e depois
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aqui,  nomeadamente  em  Travassô,  Cabanões,  temos  outras  soluções  para  aí  que

naturalmente passam por pisos novos.------------------------------------------------------------------------

----- A questão dos passadiços, a D. Júlia também falou nesta questão, é um processo que

já dissemos aqui, estamos a lançar o procedimento, as coisas vão avançar.-----------------------

----- A questão do parque, queria aqui,  sinceramente, dar os meus parabéns à Junta de

Freguesia de Recardães da forma como trata, nas condições das outras Juntas, o Parque

de Espinhel, porque a resposta é sempre pronta e costuma estar que nem um brinco, muitos

parabéns, as condições são rigorosamente as mesmas que os outros Presidentes de Junta

têm, portanto,  os meus agradecimentos porque efetivamente há que reconhecer no sítio

certo,  e aqui é o sítio certo, a qualidade com que o Senhor faz, parabéns Senhor Presidente

da Junta porque efetivamente é  notável  a  forma como faz o acompanhamento  daquele

parque com os serviços da Junta de Freguesia, volto a dizer, com os mesmos recursos que

têm todos os outros.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Vítor Januário, agora finalmente reconheci-o, associei-o à petição e quero-lhe

dizer, quando vejo alguém a defender, com eu sempre defendi, a linha do Vouga, somos

parceiros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Esta petição parece-me qualquer coisa...que não sei, não percebo.----------------------------

----- Nós estamos numa época de ouro para o caminho de ferro, nesta nossa região. Nós

temos um Presidente da CP com uma sensibilidade notável, curiosamente é de São João da

Madeira e quer defender, com unhas e dentes, a linha do Vouga, está a defender, o Nuno

Freitas, Presidente da CP, quero dar daqui um abraço porque efetivamente é isso que sinto,

dá-me vontade de o abraçar porque é um parceiro enorme nesta luta.------------------  -----

Queria-lhe dizer também que o José  Barbosa é outro apaixonado por estas coisas.------

----- Nós temos o comboio histórico, mas não é só isso, posso-lhe dizer que estamos em

negociações muito avançadas para termos material circulante novo, para vir para aqui, isso

é fantástico, e se calhar a linha para outros lados ainda não está fechado, vamos ver, se

calhar  manter esta sequência, já não vou falar, nunca mais, do troço Sernada Viseu, mas

estamos na luta e vamos lá ver se as coisas acontecem porque,  já o disse aqui  várias

vezes, aqueles nossos parceiros da parte norte da linha,  lá de cima, nomeadamente de

Oliveira  de Azeméis,  São João da Madeira,  Espinho,  Vila  da Feira,  eles não querem o

Vouguinha, quando vêm com aquela historia toda de querem uma bitola larga, nós estamos

aqui claramente parceiros, acho eu, a defendermos a bitola métrica para a linha do Vouga, é

isso não é? Então tem-me aqui na luta consigo, estou a falar-lhe francamente entusiasmado,

porque na semana passada tive duas reuniões com o Senhor Ministro das Infraestruturas,

como sabe também é responsável  por esta questão das linhas,  e vim de lá muito bem
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impressionado, com a vontade também dele e que acho que é determinante, portanto, diria

que nós estamos num tempo ótimo.----------------------------------------------------------------------------

----- Façamos as petições, mas diria que quase não vale a pena, sinceramente, mas vamos

fazer,  não tem problema nenhum, mas garantidamente tenho a dizer-lhe que estamos a

viver um tempo fantástico ao nível da nossa linha.---------------------------------------------------------

----- Nós estamos, já numa fase de fechar o acordo para ficarmos com as instalações da CP

e daqueles terrenos adjacentes, aqueles terrenos que estão com silvados, em Águeda. Acho

que é uma informação aqui notável porque é importante a Câmara de Águeda tomar, no

fundo, posse desses terrenos que, neste momento, como sabem, são terrenos que estão ali

que não servem rigorosamente para nada, são silvados, são terrenos do IP que eram da

REFER, da CP antigamente, que estão exatamente em frente de um lado e de outro da rua

principal da estação de Águeda.--------------------------------------------------------------------------------

----- Já agora, também vamos deitar a mão, porque nos importa,  aquele edifício da estação

e aqueles edifícios adjacentes, inclusivamente temos uma associação connosco a trabalhar

para que possa ficar com aquele edifício que era antigamente o “Fresch”, para lá fazer uma

associação apadrinhada por nós,  e estamos muito rapidamente a caminhar para termos

soluções para aquele espaço e sobretudo, muito sinceramente, são aqueles dois terrenos

que  estão  ali  completamente  desfasados,  com  silvas,  no  meio  da  cidade,  num  sítio

extraordinariamente útil para nós todos e que posso-vos adiantar de que estão, diria que,

neste  momento,  já  tenho  o  acordo  fechado  com  o  IP  património,  para  que  a  Câmara

Municipal possa tomar posse desses terrenos.-------------------------------------------------------------

----- Isto é notável, é um esforço de negociação incrível que nós temos tido, muitas vezes,

naturalmente daquela forma de trabalho de formiga que é preciso fazer, mas está a dar os

frutos e muito em breve vamos anunciar  isso e temos aqui  o protocolo para nós todos

assinarmos  porque  penso  que  é  uma ótima medida,  mas  de  qualquer  forma,  todas  as

entidades  e  todas  as  pessoas  que  queiram  associar-se  à  defesa  da  linha  do  Vouga,

estamos cá.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já agora, penso que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Macinhata que tem

sido também um entusiasta desta matéria, esta questão do nosso comboio histórico a vapor

é uma coisa que me deixou,  toda a gente já  percebeu,  absolutamente  entusiasmado e

porquê? Porque acho que é quase a realização de um sonho, é algo muito maior do que

aquilo que à primeira vista todos possamos imaginar. Ficam a saber que nos dias dez, onze,

por aí assim, na altura da  Páscoa, vai voltar a haver comboio histórico a vapor, estamos já

a tratar dessas coisas para se fazer o anúncio, desta vez a tempo e horas, porque em dois

dias nós conseguimos encher os dois comboios, dois dias de bilheteira, fantástico, acho que

é uma coisa absolutamente notável. --------------------------------------------------------------------------
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----- Depois, Ângelo Reis, tem razão relativamente à ponte, nós estamos a trabalhar nessa

matéria,  o  tom  poderia  ser  de  outra  maneira,  ficava  mais  tranquilo,  não  há  problema

nenhum, mas sinceramente, relativamente à ponte estamos nisto e, penso que também a

Junta de Freguesia porque partilhei isso com o Senhor Presidente da União de Freguesias e

Recardães e Espinhel porque é lá, no domínio, que acontecem estas desgraças.----------------

----- Está sensibilizado também o IP e naturalmente que é uma questão do IP, nós não nos

podemos substituir a eles, mas estamos a fazer pressão, até pode haver quem diga que não

resolvemos o problema, mas é obrigação tentar fazer qualquer coisa porque já se repete

vezes de mais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Francisco Marques Vidal, do Bloco de Esquerda, queria-lhe dizer e para que fique bem

claro com a concordância do Município, não fecha nenhuma unidade de saúde e quando

percebermos que as coisas não têm outro remédio e estão a levar mesmo esse caminho,

estamos associados na luta porque com a nossa concordância não fecha nenhuma.-----------

----- O Senhor Presidente da União de Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão e

eu próprio,  temos estado a semana toda a trabalhar  na tentativa de encontrarmos uma

solução. Estamos confiantes que a vamos encontrar e muito sinceramente, o cenário de

fechar aquela unidade, nós não o queremos aceitar minimamente, portanto não de maneira

nenhuma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A  questão da d’Orfeu é  claramente  uma questão entre os Bombeiros  e  a  d’Orfeu,

claramente  e  unicamente,  nós  não  aceitamos  aqui  a  dispensa  nem  a  delegação  de

competências de forma alguma.---------------------------------------------------------------------------------

----- Os Bombeiros são proprietários das instalações ocupadas desde sempre pela d’Orfeu e

é um assunto  que têm que dirimir  os  dois,  não há cá outras  questões e  muito  menos

responsabilidade da Câmara, porque a Câmara não tem responsabilidade nessa matéria.----

----- Relativamente à questão da habitação, nós estamos a definir e já agora o Bloco de

Esquerda, desafio-o também para participar, até porque houve um tempo de participação, a

definir a estratégia local de habitação, como sabe, um documento complexo, interessante e

desafiante, onde nós estamos a assumir um conjunto de compromissos e portanto estamos

exatamente nesse momento,  essa questão de estarmos a demolir  casa e essas coisas

todas, não percebi, acho que não tem aplicação, mas estamos claramente com uma postura

muito intensa na questão da habitação porque já o identificamos há que tempos como um

dos  grandes  problemas  que  temos  para  resolver  em Águeda  e  estamos  a  tomar  esse

assunto de frente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Flor Domingues,  é uma questão particular,  já vos recebi por causa desta questão e

queria  deixar  as  coisas  muito  claras  por  uma razão  muito  simples,  nós  precisamos  de

trabalhar as coisas com bom senso e com equidade.-----------------------------------------------------
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-----  O bom senso acho que tem muito a ver com aquilo  que nós fazemos e o uso que

fazemos aos recursos que temos.------------------------------------------------------------------------------

----- A outra questão, a equidade é tratarmos todos da mesma forma.-------------------------------

----- Posso-vos dizer que há centenas, para não dizer milhares de cidadãos deste concelho

que têm nas suas habitações, nomeadamente os que têm caves, sistemas de bombagem a

colocar a água na valeta, as águas pluviais.-----------------------------------------------------------------

----- Vocês não têm qualquer tipo de problema, coloquem a água na valeta que nós a partir

dali  resolvemos,  certo?  A  única  coisa  que  sei,  é  que  me  chegou  um  orçamento,

nomeadamente da Junta de Freguesia,  que é absolutamente incomportável,  pior  do que

isso, não é para resolver, é para vos resolver o problema.----------------------------------------------

-----  Que fique absolutamente  claro,  chama-se a  isto  uma questão de bom senso e de

equidade para tratarmos todos estes assuntos, são assuntos de índole privado das pessoas

que têm aquelas casas.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  à  Fernanda  Melo,  queria-lhe  dizer  que  eu  pessoalmente  intervi  no

buraco, fui eu que lá fui encontrar uma solução e fui eu que o mandei tapar, fui eu que lá fui

ver  se  estava  tapado.  Nós  temos  ainda  um problema para  resolver  com a  questão  do

Senhor do poço e que vamos resolver numa época de mais estio, porque agora não era

altura para resolver essa questão, mas tratei dessas questões, teve ali um tempo inusitado e

que naturalmente me penitencio pela insuficiência dos serviços, porque quando chegou ao

meu conhecimento as coisas tiveram que andar e andaram, a solução foi resolvida sem

grande complexidade, diria que em algumas horas o assunto ficou resolvido.---------------------

----- A fibra, estamos a fazer pressão junto da Altice porque é a Altice que se comprometeu

connosco a dar cobertura a todas as freguesias.-----------------------------------------------------------

-----  A Júlia,  queria-lhe dizer  que relativamente às questões que levantou,  a unidade de

saúde e aqui ao fazermos a reestruturação do edifício da Junta e da unidade de saúde ou o

edifício novo só para a unidade de saúde.--------------------------------------------------------------------

-----  Costumo  dizer  que  nós  à  partida  não  devemos  negar  uma  ciência  que  não

conhecemos, não é? Portanto aquilo que pareceu, numa fase inicial, é que se consegue

acomodar naquele edifício facilmente a unidade de saúde e também os serviços da Junta,

mas naturalmente que o Senhor Presidente da Junta e a Junta de Freguesia... A Câmara

Municipal aprovou, tal como disse, o financiamento do projeto e a Câmara disponibilizou-se

e está aqui claramente disponível para depois financiar a obra e aquilo que disse é que

estamos indiscutivelmente disponíveis para financiar a obra, agora, reparem numa coisa,

Roma e Pavia não se faz num dia, nós temos que tomar opções.-------------------------------------
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----- Vamos recuperar o edifício da Junta e fazer a unidade de saúde lá dentro, atenção

acredito que o projeto que está a ser desenvolvido pela Junta de Freguesia esteja a ser

participado, nomeadamente com a Assembleia de Freguesia, acredito que esteja.--------------

-----  Os membros da Assembleia  podem perfeitamente e até a população,  porque não?

Perceber o que é que está a ser feito e dizer de sua justiça relativamente ao que está a ser

feito e desenvolvido no projeto.----------------------------------------------------------------------------------

----- Mas, também podemos estar aqui completamente disponíveis para outra solução, não

me peçam é as duas, não me peçam para a Câmara pagar em simultâneo a reestruturação

do Edifício da Junta e o da Unidade de Saúde, uma de cada vez, acho que é razoável

também.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há uma perceção e posso-vos dizer que é minha, até porque o edifício da forma como

ele estava distribuído, e na altura o Senhor Presidente da Junta teve exatamente a mesma

opinião que eu, a forma como o edifício está distribuído ocupa ali um espaços para nada,

tem lá umas escadarias monumentais que já não são deste tempo, tem lá em cima um

espaço aberto que não é deste tempo, se usarem bem e depois da saída da Caixa Agrícola

de lá, lamentavelmente porque toda a gente preferia que a Caixa Agrícola lá estivesse, mas

já permitiu que as instalações da Junta, passassem para as instalações antigas, da Caixa

Agrícola, o que quer dizer que se ficarem ali  com o atendimento e depois com os outro

serviços na parte de cima, a parte de baixo do edifício da Junta, congrega ali  de uma forma

muito satisfatória a unidade de saúde, penso eu, temos que olhar apara o projeto final, mas

parece-me que isso é uma situação que pode ser discutida e estamos aqui completamente à

vontade para podermos abordar outras soluções que entendam.-------------------------------------

-----  Relativamente  aos passadiços,  efetivamente  os  passadiços  serão acessíveis,  é  um

desafio nosso de torná-los diferentes por isso, ou seja alguém com uma cadeira de rodas,

com dificuldades  de  locomoção,  inclusivamente  alguém que  seja  invisual,  pode  usufruir

daquele espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas, atenção, os passadiços é um primeiro passo de um projeto que nós estamos a

desenvolver para a Pateira.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós, indiscutivelmente, assumimos a Pateira como qualquer coisa de único que nós

temos no nosso concelho, e não temos a mínima dúvida que aquilo que nos diferencia são

essas joias que nós temos que são únicas, e a Pateira é uma delas, indiscutivelmente.”-------

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

PELO  FUNCIONAMENTO  REGULAR  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SEGURANÇA

---------------------------------------------------DE ÁGUEDA------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira –CDS;----------------------------------------------------
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----- “ O tema da moção é pelo funcionamento regular do Conselho Municipal de Segurança

de Águeda que passo a ler:---------------------------------------------------------------------------------------

----- A segurança pública é uma temática transversal e uma preocupação permanente dos

cidadãos  e  dos  agentes  económicos  e,  como  tal,  deve  ser  também  uma  preocupação

constante dos representantes e dos decisores políticos, em todos os níveis da administração

pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Lei nº.33/98, criou o  Conselho Municipal de Segurança, procurando concretizar, entre

outros, os princípios da legalidade, da subsidiaridade, da persecução do interesse público,

da proteção do direitos e interesses dos cidadãos, da participação e da colaboração com os

particulares em assuntos que respeitem à segurança pública.-----------------------------------------

----- O Conselho de Segurança é uma entidade de natureza consultiva, de articulação, de

coordenação, de informação e de cooperação dos vários agentes e entidades envolvidos na

segurança pública ao nível municipal.-------------------------------------------------------------------------

----- O Conselho é presidido pelo Presidente da Câmara, a quem compete a instalação, e

funciona em modalidade alargada e restrita.-----------------------------------------------------------------

----- Integram o Conselho Restrito o Presidente da Câmara, um Vereador e os comandantes

das forças de segurança com competência na área territorial do Município.------------------------

----- Na modalidade alargada, integram o Conselho Municipal de Segurança os membros do

Conselho Restrito,  o Presidente da Assembleia Municipal,  os presidentes das Juntas de

Freguesia,  um  representante  do  Ministério  Público  da  Comarca,  os  representantes  da

proteção civil e dos bombeiros, dos estabelecimentos de ensino, da segurança rodoviária,

dos  setores económicos com maior  representatividade  e dos de apoio  social,  cultural  e

desportivo,  bem como um representante das estruturas integrantes da rede nacional  de

apoio  às  vítimas  de  violência  doméstica,  podendo,  consoante  a  necessidade,  serem

convidadas à participação nas reuniões outras entidades e personalidades.-----------------------

-----  Nesta  modalidade  alargada,  o  Conselho  tem como principais  objetivos  promover  o

diálogo entre as diversas entidades que o constituem, o diagnóstico de situações-problema,

a concertação de propostas de prevenção e intervenção nas questões de marginalidade e

segurança, de exclusão social, de violência doméstica e de sinistralidade rodoviária, bem

como promover a participação ativa dos cidadãos e das instituições locais na resolução dos

problemas de segurança pública.-------------------------------------------------------------------------------

----- Ao Conselho compete emitir pareceres que assegurem a prossecução destes objetivos,

pareceres esses que devem ser submetidos à apreciação da Assembleia Municipal, com a

periodicidade que vier a ser definida em regulamento.----------------------------------------------------

-----  Em  todas  as  reuniões  do  Conselho  haverá  um  período  aberto  ao  público  para

exposição, pelos munícipes, de questões relacionadas com as matérias de segurança no
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Município  e é  elaborada ata,  que é transmitida  aos membros do Governo responsáveis

pelas Áreas da Administração Interna e da Justiça.--------------------------------------------------------

----- Assim, considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------

-----  UM – Num Município como o de Águeda, com um território amplo, caraterizado pelos

contrastes  geográficos,  demográficos,  económicos  e  socioculturais,  com uma população

cada vez mais envelhecida e vulnerável e com uma rede viária extensa, a constituição do

Conselho Municipal de Segurança é uma resposta adequada, necessária e que potencia a

prevenção e o combate à marginalidade, à criminalidade e à sinistralidade; -----------------------

-----  DOIS – Porque apela à informação, ao envolvimento e à participação da população e

das entidades locais, a operacionalização do Conselho Municipal de Segurança de Águeda

é  uma  resposta  que  confere  ao  cidadão  maior  poder  para  intervir  diretamente  na

preservação  desse  bem  coletivo  imaterial,  mas  tão  essencial,  que  é  a  confiança  na

segurança pública; -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E, tendo ainda em conta, que; -----------------------------------------------------------------------------

-----  TRÊS  –  Compete  ao  Presidente  da  Câmara assegurar  a  instalação   do  Conselho

Municipal de Segurança;------------------------------------------------------------------------------------------

----- QUATRO – Os membros do Conselho Municipal de Segurança tomam posse perante a

Câmara Municipal;--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- CINCO – Na sua primeira reunião, o Conselho elabora uma proposta de regulamento a

submeter  à  apreciação  da  Assembleia  Municipal,  sob  proposta  da  Câmara

Municipal;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- SEIS – Compete à Assembleia Municipal elaborar e aprovar o regulamento do Conselho

Municipal de Segurança.------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Tudo  ponderado,  a  Assembleia  Municipal  de  Águeda,  reunida  na  primeira  Sessão

Ordinária de 2020, delibera, nos termos legais e regimentares: ---------------------------------------

----- UM - Apelar ao Presidente da Câmara e à Câmara Municipal de Águeda, que, até ao

termo do primeiro semestre de 20202, diligenciem:--------------------------------------------------------

----- a) - A instalação, a posse e o funcionamento regular, em modalidade alargada e restrita,

do Conselho Municipal de Segurança de Águeda; --------------------------------------------------------

----- b) – A elaboração de uma proposta de regulamento a submeter ao Conselho na sua

primeira reunião;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  c)  –  A comunicação ao Presidente  da Assembleia  Municipal,  por  via  eletrónica,  da

proposta de regulamento aprovada pelo Conselho, tão logo a sua submissão seja aprovada

pela Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- DOIS – Que, logo que dela tome conhecimento, o Presidente da Assembleia Municipal

remeta a proposta de regulamento referida supra a todos os membros da Assembleia.--------
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-----  TRÊS – Que,  no prazo máximo de quinze dias,  após essa comunicação,  a  quarta

Comissão  da  Assembleia  emita  parecer  sobre  a  proposta  de  regulamento  submetida  à

apreciação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------

-----  Esta  moção  elaborada  pelo  Grupo  Municipal  do  CDS,  vem subscrita  por  todos  os

líderes dos Grupos Municipais.”---------------------------------------------------------------------------------

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

Mesa colocou-a à votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,  deliberou aprovar por

unanimidade a moção pelo funcionamento regular do  Conselho Municipal  de Segurança de

Águeda  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Dar-vos nota que, estava previsto hoje, termos aqui a Drª. Isabel Santiago, da CPCJ,

para  falar  um  bocadinho  do  relatório  que  vos  foi  comunicado  e  que  está  junto  da

documentação  desta  Assembleia,  sobre  o  relatório  de  atividades  desenvolvidas  e  a

desenvolver no âmbito da CPCJ,  por várias diligências aqui tomadas, nomeadamente pelo

Deputado Miguel Oliveira que, entendeu e bem, e os líderes também assim o entenderam,

que este pondo deveria ser objeto de um ponto da ordem de trabalhos da próxima sessão

da Assembleia Municipal, que designássemos, até para se poder pôr algumas questões e

poder ser trabalhado de uma forma, atendendo à sensibilidade que está aqui em causa. -----

----- Por isso o que era para ser apresentado hoje vai ficar adiado para a próxima sessão,

sendo certo que será o ponto número um da próxima sessão que se vier a marcar, para

então apreciar e analisar o relatório da CPCJ.--------------------------------------------------------------

----- Terminado assim, este período vamos dar início ao período antes da ordem do dia.”------

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

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão; ---------------------------------------------------------------------

----- “O que me traz aqui hoje não é a situação de um posto médico ou de uma unidade de

saúde, a parte física, mas sim a falta de médico na União das Freguesias de Belazaima do

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. ---------------------------------------------------------------------

----- Venho aqui hoje, depois daquilo que também já o Senhor Presidente já falou aqui sobre

este tema, explicar a esta Assembleia aquilo que se tem passado ao longo de alguns meses

a esta parte e denunciar  também algumas situações graves que se estão a passar  na

gestão de quem gere a saúde no nosso concelho.---------------------------------------------------------

----- Para tentar aligeirar um bocado toda esta caminhada que nós temos vindo a fazer, em

outubro de 2019, a médica que estava ao serviço da União de Freguesias, teve um acidente

e entrou de baixa, prosseguindo essa baixa durante bastante tempo. Teria que entrar ao

serviço a dois de janeiro e por sua vez, nessa altura, apresentou a rescisão do contrato de

trabalho, o que deixou um enorme vazio na nossa União de Freguesias e para aqueles
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utentes todos desta parte serrana do concelho. ------------------------------------------------------------

----- Acontece que durante estes meses que estivemos sem medico, fiz obviamente várias

diligências junto do Senhor Diretor do Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Vouga,

Dr.  Pedro  Almeida,  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  esteve  comigo  nesta  caminhada,

também exerceu a sua pressão e a sua influência para tentarmos arranjar  em conjunto,

todas estas entidades, um médico que pudesse vir à nossa União de Freguesias colmatar

esta situação e entretanto, fui-me deparando, ao longo destes meses todos com a falta de

médico  que,  obviamente,  o  Senhor  Diretor  nos  foi  dizendo  que  não  existiam  grandes

soluções, que iria estar atento a este problema social e para termos calma que iria ver o que

é que conseguiria fazer.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- No entretanto, começo-me a deparar, como dizia eu, com uma situação que é grave, e

que de certo modo, além de ser constrangedor, eticamente isto é deplorável, que foi uma

funcionária do Centro de Saúde de Águeda dizer, sem qualquer tipo de impunição, que a

Unidade de Saúde de Belazaima do Chão era para encerrar, ia encerrar, e dizer aos utentes

da extensão de saúde de Belazaima que, ou faziam a transferência das suas fichas para o

Centro de Saúde de Águeda, ou então estavam sujeitos a ficar sem médico. ---------------------

----- Obviamente que estamos a falar de uma  população extremamente envelhecida,  de

uma população que vive, alguma dela, a mais de vinte quilómetros da Unidade de Saúde de

Águeda, sem transportes públicos e que para mim, por isso é que aqui venho, para vos

sensibilizar nesta luta também, é grave de mais para o nosso concelho, quando nós aqui

discutimos coisas que em termos de grau de problemas para o nosso concelho e para a

nossa população não tem nada a ver.-------------------------------------------------------------------------

----- Não estou a falar de mim, porque tenho possibilidade de me deslocar e ir a qualquer

lado à procura de médico, mas quem conhecer o nosso concelho, principalmente esta zona

serrana de Belazaima, Castanheira,  Agadão, Préstimo e Macieira de Alcôba,  certamente

que  se  vai  deparar  com  um  concelho  totalmente  diferente  daquilo  que  vocês  estão

habituados a ver, e quando falta a saúde meus amigos…todo o resto para mim não tem

qualquer tipo de valor. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Se nós não somos capazes de dar respostas a estes homens e a estas mulheres, então

eu não estou a fazer nada como Presidente de Junta, nem estou a fazer nada nesta sala.----

-----  Fico  com  pena  de  ver  a  irresponsabilidade  de  uma  pessoa  que  está  a  gerir  um

agrupamento e que ao longo destes meses todos não nos consegue dar uma resposta e

que,  certamente  essa  Senhora  que  estava  no  Centro  de  Saúde,  a  tentar  esvaziar  os

ficheiros  da  Unidade  de  Saúde  de  Belazaima,  Castanheira  e  Agadão  que  não  está

certamente a fazê-lo de ânimo leve,  estará alguém por  trás disto,  não merece que nós

fiquemos todos parados e a assobiar para o lado.---------------------------------------------------------
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----- Aquilo que me está a acontecer hoje à minha União de Freguesias, vai acontecer a

muitas Uniões de Freguesia e quando vejo aqui,  em Óis da Ribeira, pessoas a pedir ao

Senhor  Presidente  da  Câmara  para  arranjar  uma  unidade  de  saúde,  meus  amigos,

preocupem-se em ficarem com um médico para poderem ter a vossa saúde e serem bem

tratados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quero também aqui agradecer ao CDS, ao Bloco de Esquerda, à Senhora Deputada

Ana Miguel Santos pelo apoio e pela ajuda que nos têm dado nesta caminhada, aos meus

colegas, Presidentes de Junta pela solidariedade que me têm dado, ao Senhor Presidente

da Câmara que efetivamente temos tentado dar algumas respostas a estas pessoas que se

encontram numa situação calamitosa e para além de pedir  ajuda a todos vós para que

denunciemos estas situações e que juntos possamos demonstrar a força que nós temos e

que  esta  Assembleia  tem,  aos  partidos  políticos  todos  sem  exceção.  Dizer  ao  Senhor

Presidente da Câmara que fico contente de saber que, por vontade dele, nenhuma unidade

de  saúde  fecha,  mas  demos  um  prazo,  no  domingo  passado,  nesta  sessão  de

esclarecimento, em Belazaima do Chão, à população e acho que o prazo está-nos a fugir

debaixo dos pés e temos que, dentro de poucos dias, dar uma solução ao que se está a

passar, de uma forma ou de outra, denunciando o responsável ou não, arranjando solução

com um médico, já que ele não o consegue fazer, por isso, Senhor Presidente, mais uma

vez  agradeço-lhe  estar  ao  meu  lado  e  continuarmos  a  resolver  este  problema  o  mais

rapidamente possível.”---------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “O que me trás aqui é exatamente o mesmo assunto que trouxe ainda agora o meu

colega Vasco Oliveira.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós temos a felicidade de ainda ter médicos, vamos tendo as condições mínimas nos

nossos postos médicos, para continuarmos a estar ao serviço com a qualidade aceitável

para a nossa população.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Fruto de algum sobressalto que tem havido na União de  Freguesias de Barrô e Aguada

de  Baixo,  perguntava,  muito  diretamente,  e  pedia  ao  Senhor  Presidente  também  que

voltasse a reiterar e que falasse sobre este assunto, tem a ver com o investimento direto

que estão a fazer na Unidade de Saúde de Aguada de Cima.------------------------------------------

----- De uma forma muito clara pedia ao Senhor Presidente que sossegasse a população e

que nos desse garantias de que a ideia é efetivamente manter serviços, manter a população

com os serviços a funcionar.”------------------------------------------------------------------------------------

----- Samuel João Caetano Vilela – PSD; ------------------------------------------------------------------

----- “Estamos hoje aqui na Freguesia se Travassô e Óis da Ribeira, não certamente para

celebrar o primeiro ano de mando do Sérgio Neves, mas já que aqui estamos, e voltando a
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uma questão  que  já  aqui  há  pouco  foi  levantada,  gostava  de reiterar  que  o  PSD está

solidário  com  o  Sérgio  e  sublinha  aquilo  que  foi  o  conteúdo  da  moção  que  aqui

apresentamos  e  foi  aprovada  há  um  ano  atrás,  referindo-se  exatamente  às  verbas  a

transferir  para essa União de Freguesias e, no âmbito daquilo que assistimos há pouco,

creio que será importante para esta Assembleia que Senhor Presidente esclareça aquilo que

há pouco ficou um pouco confuso.------------------------------------------------------------------------------

-----  Segundo o Senhor  Presidente da União de Freguesias estão em questão cerca de

oitenta mil euros, segundo o Senhor Presidente da Câmara Municipal há compromissos que

já foram assumidos e que devem ser descontados a esse valor. --------------------------------------

----- Há pouco, a esse propósito, foi dado o exemplo da unidade de saúde, mas o projeto

está agora a ser trabalhado ainda faltará ser realizado concurso, esperamos que não, mas

neste ou noutros casos há situações que podem não se resolver durante o tempo útil, ou

seja, até ao final deste mandato autárquico e, creio eu, situações idênticas têm sido tratadas

com mais celeridade em outras freguesias, é o caso por exemplo da unidade de saúde de

Aguada de Cima, onde as obras já estão a ser realizadas, gostava também de perguntar se

nesse caso as verbas foram subtraídas aos montantes que estão para transferir  para a

freguesia ou se em outros exemplos pode concretizar um pouco mais.------------------------------

----- No caso de Travassô há montantes que faltam, pedia-lhe que esclarecesse na sua ótica

qual é que é esse valor e a data em que poderão ser regularizados.---------------------------------

-----  Para terminar,  no que respeita às freguesias,  recordo-me que o Senhor  Presidente

mencionou que o início do mandato seria para planeamento e o final para investimento,

gostava,  por  isso,  que  esclarecesse  sucintamente  esta  Assembleia,  sobre  as  horas  de

trabalho das máquinas da Câmara por freguesia e também que obras, neste caso, de maior

relevo estão a ser neste momento realizadas?”-------------------------------------------------------------

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

----- “Com a intensificação dos problemas ambientais a sociedade tornou-se cada vez mais

atenta à necessidade de prever e corrigir os desequilíbrios que causamos no nosso planeta.

----- No passado dia vinte e um de fevereiro, e à semelhança de outros anos, a Câmara

Municipal de Águeda organizou o cortejo de carnaval infantil que terminou com uma largada

de balões.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Este  ato  aparentemente  inofensivo,  cria  uns  momentos  de  beleza  visual  que

rapidamente se transforma em fonte extra e frívola de poluição, uma vez que, ao caírem no

solo e na água se tornam lixo, ficando depositados no ambiente com a agravante de serem

ingeridos pelos animais que os confundem com alimento.-----------------------------------------------

----- Uma vez que estamos no inicio do ano, deixo o apelo para que o Executivo, atuando

num  principio  de  prevenção,  diligencie  esforços  no  sentido  de  procurar  alternativas
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ambientalmente sustentáveis nos eventos por si organizados ou apoiados, promovendo a

utilização de materiais mais amigos do ambiente que provoquem menor impacto ambiental,

contribuindo desse modo para a melhoria das boas práticas ambientais locais.”------------------

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

-----  “Senhor Presidente,  trago aqui  apenas duas questões,  muito rápidas que,  agradeço

desde já que responda claramente sim ou não.-------------------------------------------------------------

----- Primeira – É verdade que o Senhor Presidente, numa reunião do Executivo, realizada

em dezasseis do sete de dois mil e dezanove, deu a sua palavra que não avançaria com o

processo contra o Eng.ª Manuel Farias, depois de um post que ele colocou no facebook

sobre as piscinas municipais e do qual pediu desculpas, no próprio dia, através da mesma

rede social e posteriormente também nesta Assembleia?------------------------------------------------

-----  Segunda – O Senhor Presidente avançou mesmo com um processo contra o Engº.

Manuel Farias referente a esta situação?”--------------------------------------------------------------------

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

----- “Em primeiro lugar queria prestar a minha solidariedade com o Vasco e com a União de

Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão.---------------------------------------------------------

----- Nós na Serra, falta-nos tudo, boa parte das nossas aldeias não tem água, a grande

maioria não tem saneamento, já não temos escolas e agora, o último centro de saúde que

fica em Belazaima, corre o risco de fechar.------------------------------------------------------------------

----- Daqui a nada Vasco, a Serra vai servir única e exclusivamente para passar os fins de

semana, portanto a tua luta é a minha luta e acredito também que seja a luta de muitos dos

nossos colegas,  porque não seria bom para o nosso Município  que o último Centro de

Saúde da Serra fechasse.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria também prestar aqui a minha solidariedade com o Sérgio Neves e com a União

de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.----------------------------------------------------------------

----- Por vezes, uma mentira dita por muitas vezes, torna-se uma verdade.-------------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, de forma constante, diz que

Águeda é o Município que mais verbas transfere para as juntas de freguesia, pois, aproveitei

hoje o facto de vir aqui para falar de um Município vizinho que é Aveiro, um Município que

todos conhecemos,  um Município que tem praticamente o mesmo número de juntas de

freguesia do concelho de Águeda, para vos dizer os números, ou melhor para fazer uma

comparação  entre  aquilo  que  paga  a  Câmara  Municipal  de  Aveiro  às  suas  juntas  de

freguesia com aquilo que o Município de Águeda paga às suas juntas de freguesia.------------

-----  Pedindo um minuto da vossa atenção, iria comparar Barrô e Aguada de Baixo com

Aradas, estou a falar de verbas que são atribuídas às juntas de freguesia para limpeza de

valas  e  valetas,  jardins  e  espaços  verdes,  limpeza  de  bermas  e  passeios  e  também
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pequenas reparações, portanto Barrô e Aguada de Baixo tem uma área de dez quilómetro

quadrados, Aradas tem oito vírgula nove, Barrô recebe trinta e seis mil euros, Aradas recebe

cento e vinte e dois mil euros.------------------------------------------------------------------------------------

-----  Aguada de Cima,  comparo-a  com Eixo e Eirol,  Aguada  de Cima recebe por  estes

trabalhos cinquenta mil euros, a Freguesia de Eixo e Eirol, cento e trinta mil euros.-------------

-----  Belazaima,  Castanheira  e  Agadão,  com  uma  área  de  oitenta  e  oito  quilómetros

quadrados, comparativamente a Requeixo, Nariz e Nossa Senhora de Fátima que tem trinta

e dois quilómetros quadrados de área, Belazaima, Castanheira e Agadão recebe quarenta e

quatro mil euros, Requeixo, Nariz e Nossa Senhora de Fátima cento e setenta e três mil

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Recardães e Espinhel que tem vinte quilómetro quadrados de área, recebe sessenta e

cinco mil euros, Santa Joana que tem cinco vírgula oito metros quadrados de área, recebe

cento e vinte e dois mil euros.------------------------------------------------------------------------------------

----- Fermentelos que tem oito vírgula cinco quilómetros quadrados de área, recebe trinta mil

euros, São Bernardo recebe noventa e seis mil euros e tem três vírgula nove quilómetros

quadrados de área.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Trofa, Segadães e Lamas do Vouga que tem dezasseis quilómetros quadrados de área,

recebe  cinquenta  mil  euros,  Esgueira  tem dezassete  quilómetros  quadrados  de  área  e

recebe cento e sessenta e seis mil euros.--------------------------------------------------------------------

----- Préstimo e Macieira de Alcôba com oitocentos eleitores e quarenta e um quilómetros

quadrados de área, recebe trinta e seis mil euros, a Freguesia de S. Jacinto com novecentos

eleitores e treze quilómetros quadrados de área,recebe setenta e cinco mil euros.---------------

----- Macinhata do Vouga que tem trinta e um quilómetros quadrados de área, cinquenta mil

euros,  Cacia trinta e cinco quilómetros quadrados de área,  cento e cinquenta e oito  mil

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Travassô e Óis da Ribeira com onze quilómetros quadrados de área, vinte e sete mil

euros,  a Freguesia  de Oliveirinha  que tem doze quilómetros  quadrados de área recebe

oitenta e um mil euros.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Valongo do Vouga que tem quarenta e três quilómetros quadrados de área, recebe

sessenta mil euros, a Freguesia de Glória e Vera Cruz recebe oitenta e seis mil quinhentos e

quarenta euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Tudo somado, e não contabilizei aqui a União de Freguesias de Águeda e Borralha, mas

se formos a somar tudo aquilo  que as freguesias do nosso concelho recebem mais ou

menos seiscentos mil euros para  delegação de competências.--------------------------------------- 

----- Aveiro com menos uma Junta de Freguesia recebe mais do dobro, recebe um milhão e

trezentos mil euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Senhor Presidente da Câmara, o que lhe digo não é mentira, tenho aqui o quadro que

me  foi  enviado  pela  Câmara  Municipal  de  Aveiro,  inclusivamente,  e  de  forma  clara  e

transparente, tenho aqui o números de horas de máquinas que cada freguesia dispõe.--------

----- Vou-lhe dar este mapa porque quero que o Senhor cumpra com aquela que foi a sua

grande bandeira eleitoral é que este seria o mandato das juntas de freguesia e até agora

não tem sido sequer mais do mesmo, temos tido menos do mesmo, portanto, porque eu

também concorri e também quero cumprir com aquilo que prometi à minha população, vou-

lhe entregar  o mapa de Aveiro,  se o Senhor  quiser  copiar,  vai  ver que no final  do seu

mandato, aquela que foi a sua grande bandeira eleitoral, ela irá ser, finalmente, concluída.---

----- Gostava também de lhe fazer aqui mais duas perguntas. -----------------------------------------

----- A primeira é, porque é que Águeda a exemplo de outros concelhos vizinhos, como foi o

caso  de  Oliveira  do Bairro,  Sever  do  Vouga,  Albergaria-a-Velha,  ainda  não  executou  a

limpeza das faixas de contenção das redes viárias da Defesa da Floresta Contra Incêndios

que são os tais dez metros da berma da estrada.----------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, não sei se sabe, mas se o Senhor não cumprir e não fizer estas

limpezas, o nosso Município incorre em coimas, quando vejo que todos os vizinhos à nossa

volta já  efetuaram esse trabalho não percebo porque é que o nosso ainda nem sequer

começou.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois tenho ainda aqui uma promessa sua, saiu aqui na capa do jornal, que era de

inserir a minha unidade local no Plano de Defesa dos Incêndios de Águeda, já passaram

dois anos e o Senhor também ainda não cumpriu com esta promessa e como eu quero que

o Senhor cumpra com as suas promessas, espero que não se esqueça dela”.--------------------

----- José António Parada Figueira – PSD; ---------------------------------------------------------------

----- “ Duas ou três notas para o Senhor Presidente da Câmara, percebi há bocado que

vinha efusivo com a reunião que teve com o Senhor Ministro da Tutela, queria saber qual é

o ponto da situação da ligação de Águeda-Aveiro? -------------------------------------------------------

----- Relativamente à extensão de saúde de Belazaima, o PSD manifesta também a sua

solidariedade à luta da população e aos esforços que estão a ser feitos na manutenção de

um médico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às piscinas municipais Senhor Presidente, é uma preocupação que o

PSD tem já levantado em reunião do Executivo e urge pensar num plano estratégico para as

piscinas municipais, cada vez têm menos condições e um dia destes poderemos ter algum

risco de saúde pública.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  à  regeneração  urbana  que  o  Senhor  Presidente  tem  efetuado  em

Águeda,  ainda mal terminou e são visíveis já em alguns arruamentos a deterioração de
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pisos, não sei o que é que o Senhor Presidente já fez unto do empreiteiro, que medidas é

que tomou para salvaguardar a posição do Município.----------------------------------------------------

----- Relativamente ainda a uma outra questão é a prevenção dos incêndios, ainda há pouco

ouvimos a intervenção do Senhor Presidente da Junta do Préstimo e de Macieira, o que é

que o Executivo está a pensar fazer relativamente à próxima época que se avizinha porque

o tempo urge e é preciso tomar medidas.”--------------------------------------------------------------------

-----  Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques - PJ de Macinhata do Vouga; -----------------

----- “ Hoje venho falar de uma coisa boa, só coisas más, também há coisas boas.--------------

----- Vou pedir autorização para passar um pequeno filme e depois venho-vos aqui falar dois

ou três minutos acerca disso”.-----------------------------------------------------------------------------------

------ Passado o filme, o Senhor Presidente da Junta de Macinhata do Vouga, de imediato

continuou com a sua intervenção.------------------------------------------------------------------------------

----- “Para vos dizer, tenho que andar para trás uns anos, quando cheguei, em dois mil e

treze, esta era uma linha moribunda, linha que estava destinada a ser abatida e morta.--------

----- A partir de dois mil e treze, houve a passagem da fibra ótica e a automatização das

cancelas, a substituição dos carris de balastro e das travessas, posteriormente a tudo isso,

havia sítios onde o comboio passava a dez e vinte quilómetros, havia três composições para

cada lado, neste momento há onze composições para cada lado. Sei que está em vista,

porque o Senhor Presidente da Câmara tem tido reunião com o Presidente da CP, Dr. Nuno

Freitas, com o Senhor Ministro das Infraestruturas e tem tido a gentileza de me convidar,

não quero aqui dizer coisas que com certeza é o Senhor Presidente da Câmara que tem de

dizer, mas causa-me às vezes alguma estranheza que apareçam aqui abaixo assinados a

reivindicar  coisas,  nós queremos que as pessoas falem connosco antes de promoverem

esse tipo de abaixo assinados, as pessoas são todas bem vindas, toda a gente que quer

defender a linha do Vouga, sobretudo o nosso troço, é bem vindo.-----------------------------------

-----  Sei  que  há  já  em estudo,  já  se  chegou  a  acordo  em relação  à  reestruturação  de

algumas estações e à mudança para locais  onde as estações fazem efetivamente falta,

porque as estações estão ali há cem anos, naqueles sítios e naqueles sítios podem não ser

já os sítios onde as pessoas podem e devem entrar no comboio, por exemplo, em Alagoa

junto aos centros comerciais, ao pé das escolas, sei que os novos apeadeiros estão já, o

Senhor  Presidente  fará  depois  o  favor  de  dizer  se  é  verdade  ou  não,  adjudicados  e

sobretudo Senhor Presidente da Câmara acho que a grande vantagem que tem e a grande

vantagem que teve em relação a tudo isso é que não quer para aqui o metropolitano de

superfície, quer o nosso Vouguinha embora com melhores condições e também sei que está

em  estudo  a  aquisição  de  novas  carruagens,  mais  modernas  para  poderem  efetuar  o

percurso com mais comodidade.--------------------------------------------------------------------------------
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----- Senhor Presidente, o comboio histórico é uma coisa que não consigo explicar, é uma

coisa que não se explica, eu sou um aficionado de tudo isto, gosto imenso de tudo isto,

gosto do comboio histórico como gosto da linha,  gosto que a linha continue a servir  as

pessoas mas é mais do que isso a linha neste momento.------------------------------------------------

----- Neste momento, o comboio histórico é uma coisa muito séria e é uma coisa para a qual

eu peço ao Executivo da Câmara, mas peço sobretudo à nossa Assembleia, que se una a

nós e que faça disto uma coisa diferente, que investir na diferença é ganhar o futuro. ---------

----- Senhor Presidente muito obrigado por ter sido persistente, só esta persistência é que

levou a que esta linha, neste momento, esteja em vias de se tornar mais moderna, só a sua

resiliência é que fez com que isto não fechasse, também tivemos a sorte de ter o Dr. Carlos

Nogueira, o Dr. Nuno Freitas, toda essa gente que também é aficionada pelos comboios e

sabem a importância da linha do Vale do Vouga.-----------------------------------------------------------

----- Era isto que vos queria dizer, também não é só noticias más, há também noticias boas,

e esta é uma coisa boa que está a acontecer no nosso concelho, não é na minha Freguesia,

é no nosso concelho, é transversal, o comboio passa aqui também tão perto como se viu.”---

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

-----  “Antes de começar nesta minha intervenção,  queria falar  algo pessoal  e não posso

deixar de o fazer. A ARCOR para mim é uma casa muito especial e ao longo do tempo

sempre fui aqui muito bem recebido e muito bem tratado, senti o crescimento desta casa,

desta instituição, e hoje aqui tenho que fazer homenagem e falar de alguém que sempre me

soube aqui receber e acolher,  de uma forma tão própria,  tão caraterística que me senti

sempre dentro da ARCOR como uma pessoa bem vinda, uma pessoa agradável, com um

sentimento puro, ele tinha uma forma muito peculiar de receber as pessoas, falo do Senhor

Agostinho Tavares, infelizmente já cá não está, mas obviamente também não podia aqui

deixar nestes microfones a obra que aqui foi construída e felizmente temos vindo, ano após

ano, sentir o crescimento que a ARCOR está a ter em Óis da Ribeira e o papel que está a

ter com a sociedade, não só a Freguesia mas também nas zonas limítrofes.----------------------

----- Em segundo, falar precisamente do que me traz aqui, tenho ouvido aqui muitas críticas

ao Senhor Presidente da Câmara mas vou começar, precisamente por agradecer ao Senhor

Presidente  da  Câmara,  nesta  minha  primeira  parte  de  intervenção  que  nós  como

Presidentes de Junta também já foi aqui falado, um dos nossos problemas que temos e uma

das nossas bandeiras é tentar junto da comunidade arranjar os meios, formas adequadas

para que as pessoas que estejam em casa tenham as melhores condições, o Pedro já aqui

falou do saneamento, da falta de água, outros colegas também já aqui o mencionaram, mas

também há uma luta que também tenho que travado nalguns pontos para que de facto surja

o  saneamento  nalguns  pontos  e  quero  aqui  dar  o  agradecimento  à  Câmara  Municipal,
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nomeadamente  ao  Senhor  Presidente  Jorge  Almeida,  conseguimos  que  a  Travessa  da

Fonte do Gato, na Borralha, tivesse saneamento, estamos a falar de oito fogos, isso foi de

facto uma vitória  fantástica e isso agradeço.  Como também posso agradecer-lhe,  agora

também já é público, outra luta também que travamos e agradeço o empenho que teve o

nosso Presidente Jorge Almeida, em que agora também vamos ter água e saneamento na

Travessa  da  Quinta  do  Regote,  em  Rio  Côvo,  estão  quatro  fogos  habitacionais  que,

felizmente vão ter a oportunidade, mesmo às portas de Águeda, de ter este benefício, água

e saneamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É aqui de facto entra o nosso papel, a nossa bandeira, junto daqueles que nos rodeiam,

tentar encontrar as melhores soluções.-----------------------------------------------------------------------

----- Mas, também se há agradecimentos, também há reparos, e aqui perdoe-me Senhor

Presidente também o tenho que chamar a atenção aqui de um ponto que me preocupa e é

esse ponto que me trás aqui a este microfone.--------------------------------------------------------------

----- Como sabem, passamos a última parte deste ano, com quantidade bruta, mesmo fora

do normal, de mau tempo, de chuvas intensas a que obviamente em muitas situações fomos

fustigados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A União de Freguesias de Águeda e Borralha foi de facto das que mais pesou em

termos de acidentes naturais que obviamente marcaram a nossa região.---------------------------

-----  O  tempo  foi  passando,  eu  só  na  Borralha  tenho  identificados  oito  casos  que  me

merecem preocupação e que carecem de rapidez e eficiência por parte da Proteção Civil.

Tenho também em Paredes, na Travessa da Rua de Vale d’Erva, uma situação também

muito grave, sei que já lá estiveram os técnicos da Câmara. Tenho também outra situação

no Gravanço, outra na Alhandra, outra no Raivo, são situações que ainda acontecem do

tempo que veio,  estou a  falar  já  dos  finais  de novembro,  princípio  de dezembro e  que

estamos a  entrar  em março e  que ainda  nada foi  feito  e  por  isso eu pedia  à  Câmara

Municipal  para ter  atenção a estes passos porque de facto põem em risco e põem em

causa, não só quem circula, mas também as próprias pessoas.---------------------------------------

-----  Estes  casos  que  identifiquei,  posso-vos  sossegar  que  são  do  conhecimento  dos

serviços técnicos da Câmara, já fiz também a visita a alguns dele com o próprio Presidente

da Câmara Municipal de Águeda, Enf. Jorge Almeida, mas também, com o responsável de

Proteção Civil,  Vítor Silva, em que obviamente também sinto que há preocupação para a

resolução dos mesmos, mas também deixem-me aqui fazer este ressalvo, não é só em

Águeda e Borralha que há situações destas, há também nas outras freguesias e há muitas

situações  de  alguma  calamidade,  de  alguma  preocupação  por  parte  do  Executivo  na

resolução  dos  mesmos.  Obviamente  que,  nós,  Executivo  da  União  de  Freguesias  de

Águeda e Borralha vamos estar atentos, vamos tentar também aguentar, mas pedimos para
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que não esqueçam, nomeadamente os casos que tenho na Borralha que são um bocado

preocupantes que venha essa solução rápida.”-------------------------------------------------------------

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

----- “Porque há espaço também para a gratidão, gostaria de nesta primeira oportunidade

que tenho, embora já o tenha feito também por outras vias, agradecer a todos os membros

da Assembleia que manifestaram preocupação e solidariedade para comigo na sequência

quando  tiveram  conhecimento  do  processo  judicial  que  me  foi  metido  pelo  Senhor

Presidente da Câmara, obrigada a todos vós pela solidariedade que manifestaram e pela

preocupação na última sessão de dezembro.---------------------------------------------------------------

----- Entretanto, tinha pedido suspensão de mandato para avaliar uma situação, não que ela

me merecesse dúvidas legais mas porque era importável clarificar em termos éticos uma

vez que eu fui utilizado como moeda de troca ou como branqueador de outras situações que

eu não podia deixar ficar refém dessa situação.------------------------------------------------------------

----- Ainda bem que a clarificação chegou e que me deixou particularmente sossegado.-------

-----  Entretanto  quero  afirmar   que  aqui  de  facto  que  a  questão  maior  que  nós  hoje

debatemos nesta Assembleia, que nos foi aqui presente, é a situação da extensão de saúde

da União de Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão, é de facto uma situação que

nos preocupa, envolve a todos, com a qual estamos todos não só apenas solidários mas

que deve merecer o nosso empenho.--------------------------------------------------------------------------

----- Entretanto nós sabemos, e penso que é do conhecimento de quem está mais próximo

do  processo,  que  está  em  curso  um  processo  de  recrutamento,  de  concurso  para  o

recrutamento de quatro médicos de família, na área de saúde em que nos inserimos e que

esperemos que esse processo seja de facto acelerado, que nós consigamos pressionar no

sentido de que possamos ter o reforço dos profissionais de medicina, que não se ponha

mesmo em causa o fecho de qualquer uma destas unidades.------------------------------------------

----- Talvez também possa ser e provavelmente essa é uma das situação que também possa

estar  equacionada, para que não haja período de falta de médico porque se ele se prolonga

por muitos meses, de facto poderá haver o risco que está a começar a acontecer  de alguma

migração para inscrições noutros centros de saúde, que possa existir solidariedade entre

extensões de saúde que existem no concelho e que possam disponibilizar  parcialmente

esse acordo que possa ser feito, que se possa disponibilizar a presença de algum médico,

ainda que em tempo parcial, até que seja concretizado o processo do reforço dos quatro

médicos que estarão, neste momento, em  concurso.-----------------------------------------------------

-----  Obrigada mais uma vez pela solidariedade que mostraram comigo,  passei  um mau

bocado, mas penso que serão águas passadas.”----------------------------------------------------------

----- Humberto José Tavares Moreira – Juntos; ----------------------------------------------------------
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-----  “A  questão  que  me traz  aqui,  obviamente,  é  a  questão  da  extensão  de saúde  de

Belazaima, trata-se da Freguesia onde resido, onde nasci e vivo o fenómeno serrano de

uma forma que me preocupa.------------------------------------------------------------------------------------

----- Vivi vinte anos no Porto e ao fim de vinte anos, nunca perdi as ligações, voltei e as

diferenças são muitas em relação há vinte anos atrás, tínhamos na União de Freguesias três

postos de saúde a funcionar três vezes por semana, neste momento temos uma.  O êxodo

de pessoas foi enorme, eu contribuí para esse êxodo, saí, fui-me embora, contribuí para que

a escola primária,  provavelmente  fechasse,  deixou de haver  meninos,  se recuarmos há

quarenta anos atrás,  tínhamos uma escola primária em cada lugar,  hoje  não temos,  há

lugares onde não haverá uma única criança para essa escola primária, e é uma questão que

me preocupa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Gostava de manifestar o meu apoio e ajuda na medida do possível ao Vasco que é o

meu  Presidente,  meu  amigo,  não  pude  estar  no  domingo  passado,  mas  aquilo  mexeu

comigo e mexeu comigo de outra forma, nós somos tão bons a mobilizar-mo-nos quando há

sangue, quando há coisas que as pessoas ouvem, falam, quando da central de betão havia

movimentos na internet, vi gente a fazer vídeos em frente à central de betão, vi um monte de

apelos, vi toda a gente com uma facilidade enorme em criar um movimento, mostrem o que

valem, façam o mesmo, temos um problema muito mais grave, um problema que toca a

todos, mas não interessa, não há sangue.------------------------------------------------------------------- 

----- Este é o paradigma político que nós temos que mudar e é por aqui que temos que ir,

este é um problema grave, preocupa-me e temos que canalizar forças para isto, conforme

disse o Vasco, hoje é Belazaima, Castanheira e Agadão, amanhã será outro lado qualquer,

nas costas dos outros costumamos ver as nossas.--------------------------------------------------------

----- Deixo esse desafio, com a mesma facilidade com que se criam movimentos em busca

de  uma  coisa  qualquer,  que  ninguém  sabe  às  vezes  do  que  é  que  anda  à  procura,

canalizem-se esforços para estas questões, o povo vai agradecer e agradece a todos, são

coisas que mexem.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Quando voltei  tive que mudar  de médico de família,  obviamente  para aqui,  porque

estava mais perto, desisti logo , vivo cá e continuo a ter médico de família no Porto, é muito

mais  fácil,  não  tenho  problemas,  mas  já  pensaram  quanto  tempo  demora  alguém  da

Felgueira a Águeda, uma ambulância o tempo que demora a chegar de Agadão a Águeda,

são  coisas  que  acho  que  nos  devíamos  preocupar,  pensarmos  nelas  e  como  políticos

responsáveis que somos, puxarmos todo o nosso esforço para aqui e unir-mo-nos em torno

disto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É o desafio que deixo aos meus colegas, aos outros grupos municipais porque é aqui

que nós temos que efetivamente unir-mo-nos com a Câmara, com o Vasco, com o Pedro,
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também está numa Freguesia obviamente complicada, uma Freguesia serrana, irmos por aí,

esse é o caminho.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  É  o  desafio  que  deixo,  espero  que  consigamos  todos  unidos  fazer  algo  que  não

conseguimos, pelo menos sabemos perfeitamente que este tipo de decisão estão muitas

vezes na mão de quem tem a sensibilidade de uma pedra de granito, uma secretária, um

carimbo, mas ao menos não podemos permanecer pavidos e serenos como se nada fosse a

assobiar para o lado, este é o desafio que deixo.----------------------------------------------------------

----- Vasco, estamos contigo, obviamente como não podia deixar de ser.---------------------------

---- Outra questão, há pouco ouvi o Senhor Presidente da Junta do Préstimo falar aqui em

números  das  juntas  de  freguesia,  só  lhe  queria  lembrar  que  Esgueira  tem  treze  mil

habitantes  e  Aradas  dez  mil.  Treze  mil  pessoas  com  uma  densidade  populacional  de

setecentas pessoas por quilómetro quadrado, pense só nisto, não temos nenhuma freguesia

em Águeda com esse tamanho, estarmos aqui a comparar alhos com bugalhos, só utilizar

os números quando nos interessa, também não acho que seja válido”------------------------------

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

-----  “Depois de tão belas intervenções tenho alguma dificuldade em estar ao nível,  mas

digo-vos que, ouviram o meu colega Humberto falar é a voz do povo, uma política simples,

fácil e se calhar aí algumas das diferenças que os movimentos começam a ter, e hoje isso

faz muito sentido por aquilo por onde começamos é exatamente isso, se calhar o grito da

individualidade dentro de alguns partidos, parece-nos que os movimentos começam mesmo

a fazer muito sentido.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Como não preparei nenhum discurso mas, sinto-me impelido em dizer algumas coisas

porque eu estou no Município, realmente não sou nascido em Águeda, mas estou cá desde

mil  novecentos e noventa e sete,  e não me recordo de ver tanta coisa em ebulição ao

mesmo tempo e como não consigo apontar tudo isto, vocês vão-me desculpar se eu for

maçador, Senhor Presidente faça o favor de me mandar calar.----------------------------------------

----- Vou ler, temos coisas aqui na net à nossa disposição, vou citar, espero que o autor não

me leve a mal, mas é tanto e em tanto lado, desde a nossa serra até às freguesias,que

dizemos  “continuamos a projetar o futuro de todo o concelho, desta vez é o espaço urbano

central mais uma das nossas freguesias que se moderniza” parece-me Barrô “  obras nas

freguesias,  mais betuminoso”  agora Mourisca do Vouga “  mais pontes,  reconstrução de

ponte,  ponte do Beco e na ponte  de Casal  Cambra,  em breve estaremos na ponte de

Chousinha que continua fechada ao trânsito, na ponte do Cortez” aqui estamos nós a apoiar

a população da Freguesia de Belazaima do Chão, Castanheira e Agadão.-------------------------

----- Parece que há pessoas que não tiveram carnaval, continuam aqui a pavimentar, desta

vez as rotundas de Assequins, que era uma obra bastante necessária.-----------------------------
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----- Carnaval, muito carnaval com qualidade, apesar dos balões que realmente está muito

bem visto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Continuamos a pavimentar e desta vez em Carvalhal da Portela, que a mim me diz

muito porque é a terra onde moro.------------------------------------------------------------------------------

----- Podia deixar-vos mais, Bicha Moura, Ameal.----------------------------------------------------------

----- Mais prémios porque somos um Município Europeu conhecido internacionalmente.-------

----- Mais obras na freguesia, temos mesmo muita obra.-------------------------------------------------

-----  Aquilo  que  nós  vemos  hoje  é  que  temos  tanta  coisa  feita  ao  longo  das  nossas

freguesias que, parece-nos que este Executivo continua na senda daquilo que é a promessa

que fez, naturalmente que a cumpriu.--------------------------------------------------------------------------

----- É claro que nós podemos sempre dizer que não chegamos a todo o lado mas, como

Nelson Mandela dizia “ depois de escalar uma montanha muito alta descobrimos que muitas

outras montanhas por escalar” não se consegue chegar a todo o lado, não se consegue

estar em todo o tempo---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Congratulo-me por pertencer ao Movimento Juntos que continua a dar este dinamismo

a este concelho. Estaria aqui mais vinte minutos a dizer-vos outras obras que estarão aqui.- 

----- Dá gosto ser de Águeda, cada vez mais.”--------------------------------------------------------------

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

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

-----  “Há  pouco  esqueci-me de  fazer  um reparo  ao  Senhor  Presidente  da  Câmara  e  à

Câmara em si, de uma obra que está a decorrer em Agadão, de água ao domicilio, que

começamos no nosso mandato e que era uma utopia, como sabe Senhor Presidente, toda a

gente dizia que isso iria ser impossível e vai ficar praticamente pronta.------------------------------

-----  A única pergunta que fazia ao Senhor Presidente é,  se a situação da água para o

Caselho se conseguiu resolver para acalmar um pouco a população?”------------------------------

-----  O Senhor  Presidente  da Assembleia  Municipal  dirigiu  algumas  palavras  ao Senhor

Presidente  da  União  de  Freguesias  de  Belazaima  do  Chão,  Castanheira  do  Vouga  e

Agadão, mostrando-lhe que o Plenário estava solidário com ele, nesta luta que está a tentar

travar e que a Mesa da Assembleia também estará à disposição para aquilo que precisar

nessa tarefa.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Vamos então tentar dar respostas a este manancial enorme de questões que foram

colocadas e, antes de mais, aqui  para o Senhor  Presidente da União de Freguesias de

Belazaima, Castanheira e Agadão e na pessoa dele quero manifestar todo o meu apreço e

até a minha gratidão pela colaboração que os Presidentes de Junta têm vindo a prestar-me

no trabalho que todos nós temos que fazer, acho que, quando nós partilhamos as lutas,
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quando nos ajudamos nas dificuldades,  acho que depois,  quando temos alguma vitória,

sabe bem partilha-la juntos, e  é exatamente isso que fazemos, Jorge tu falaste nisso porque

temos estado nessas coisas, como tantos outros.----------------------------------------------------------

-----  Efetivamente é esta a postura,  não há outra,  é colaborarmos uns com os outros a

ajudarmos-nos a partilharmos, nas dificuldades, ajudarmos-nos nas lutas para podermos no

final partilhar essas vitórias juntos porque é assim que tem que ser.---------------------------------

----- Quando nos começamos a olhar uns para os outros como adversários, como inimigos e

é isso que vejo nos olhos de algumas pessoas, torna-se difícil, acho que essas pessoas que

enveredam por esses caminhos,  tenham calma e façam um ato de contrição e venham

devagar porque dessa forma não vão lá, claramente não, é partilhar estas questões todas, é

num espírito de entre ajuda, é assim que nós conseguimos fazer com que este concelho e

as vossas freguesias, as nossas freguesias sigam em frente, estamos cá para isso, sempre

foi  esta  a  minha  forma  de  estar,  mas  às  vezes  é  complicado,  como  vocês  podem

testemunhar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Caro Vasco, relativamente à questão do posto médico, trouxeste este assunto aqui, as

minhas desculpas por te tratar assim, mas efetivamente, tratamos-nos quase todos uns aos

outros por tu, conhecemos-nos há muito tempo, trabalhamos e conhecemos-nos muito bem,

e é fácil trabalharmos porque efetivamente é isto que acontece.---------------------------------------

----- Não consigo compreender, Portugal, segundo os números que estão publicados, é o

terceiro país europeu com mais médicos por cem mil habitantes, em termos médios somos

os que temos mais, não consigo perceber, quando falta a sensibilidade, e é entendido por

algumas pessoas que é mais fácil deslocar dezenas de idosos, por exemplo, idosos porque

estamos a falar de uma freguesia que tem uma preponderância muito grande com idosos,

do  que  deslocar  um  médico,  já  digo  que,  muitas  vezes,  para  resolver  uma  série  de

problemas,  se  calhar  uma  ou  duas  tardes  por  semana,  já  nos  ia  desenrascando  em

Belazaima do Chão.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós todos percebemos e temos que perceber também algum tipo de dificuldades, esta

é que eu não percebo, isto que agora aqui disse, portanto, isto precisa de sensibilidade e

liderança, alguém que mande alguém ir, só isto não precisamos de mais nada e é difícil, há

aqui questões que são muito difíceis, acho que falta muitas vezes isto.-----------------------------

-----  Aquilo  que  nós  podemos  e  devemos  dizer  aqui  claramente  é  que  percebemos  as

dificuldades,  nós,  neste  momento,  apesar  destes  rácios  incríveis  que  nos  colocam  em

terceiro lugar a nível da Europa, densidade de médicos por cem mil habitantes, nós temos

dificuldades e falta de médicos na área da saúde geral e familiar, temos, tivemos azares,

tivemos um médico que faleceu, a minha homenagem porque era um amigo, alem de mais,

tivemos duas médicas que tiveram acidentes e que têm estado de baixa, tivemos uma que
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preferiu ir para Luxemburgo, tivemos outros que se reformaram, e o que é mais dramático é

que temos três ou quatro que se estão para reformar, e o problema é que não nos apontam

soluções e a única coisa que vemos é que aquilo  que se passa em Águeda,  passa-se

noutros  sítios,  isto  não  é  um  problema  daqui,  há  aqui  qualquer  coisa  profundamente

esquisito, como sabem, sou um técnico da área da saúde e posso-vos dizer que em alguns

hospitais andam lá médicos aos milhares, alguns médicos, em algumas especialidades, não

têm tempo sequer para ir às salas operatórias porque são mais do que as disponibilidades

das salas. Há aqui qualquer coisa que não está bem, e naturalmente a Ordem dos Médicos

e o Ministério da Saúde que são os responsáveis por isto, olhem bem para este problema

porque ele vai-se agravar no nosso concelho e isto é dramático.--------------------------------------

----- Aquilo que o Senhor Presidente da Junta veio aqui dizer, “defendam o médico que têm”

estas questões todas, por exemplo, Travassô e Óis da Ribeira têm aqui uma médica, que se

não lhe der nenhum azar, está aqui, quer aqui estar, é nova, estamos por alguma forma

seguros  com tempo, aparentemente, porque de um momento para o outro pode haver um

desafio mais interessante para ela e ela põem-se a andar.----------------------------------------------

----- Reparem numa coisa, há aqui qualquer coisa de profundamente mau neste sistema e

isto precisa de uma reflexão a sério por quem de direito, porque a tendência é piorar.----------

-----  Wilson,  em Barrô  são as duas médicas,  a  Drª.  Celestina,  como sabes,  está a  ser

substituída informalmente, e a Drª. Olivia penso que também está na calha para se reformar,

cuidado porque nós precisamos de médicos para substituir,  desde já digo o seguinte,  a

unidade  de  saúde  de  Barrô  não  está  minimamente  em  causa,  tem dois  médicos,  dois

ficheiros grandes longos, o ficheiro da Drª. Celestina é extremamente longo  é extra longo,

diria que é preciso médico e meio para a substituir, no mínimo, estamos completamente à

vontade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aqui desde já a minha resposta relativamente à questão das instalações da unidade de

saúde familiar  que se pretende sede da unidade de saúde familiar  de Aguada de Cima,

indiscutivelmente não é para mexer em nenhuma unidade de saúde, nem para lhe diminuir

as competências em nenhuma delas, é para cada uma delas estar a fazer aquilo que faz e a

sede que já é neste momento da USP, que já neste momento é em Aguada de Cima, ser

reforçada  e  aquelas  unidades  passar  para  saúde  familiar  e  com  isso  melhorar  a  sua

eficiência e a sua responsabilidade por entre o conjunto dos médicos suprir efetivamente as

falhas uns dos outros e darem uma cobertura maior a todos os utentes daquela região, é

isto que se pretende, isto é bom indiscutivelmente para todos.-----------------------------------------

----- Agora não há, em momento nenhum, a intenção de beneficiar uns em detrimento de

outros e que isto represente algum tipo de perda para qualquer unidade de saúde, não, não

e não.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Uma outra questão que precisamos todos aqui de perceber, neste momento e neste

mandato autárquico, nós estamos indiscutivelmente e como nunca, virados para a área da

saúde, finalmente e com todos os contra tempos que temos vindo a testemunhar, a última

foi que o empreiteiro que até curiosamente aqui em Óis da Ribeira, penso que o conhecem

muito bem, em Travassô também, que é a Marvoense, acho que até fez estas instalações,

está a passar por sérias dificuldades  e penso que apresentou um pedido de insolvência, era

o empreiteiro que ia fazer as obras do hospital, mas atenção, já era o segundo, quando tinha

que fazer a consignação da obra, na data, não apareceu e a razão é que tinha um pedido de

insolvência.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento estamos a passar, a Administração do Centro Hospitalar, porque é a

que funciona como dona de obra e dona de obra é quem tem que ser, por causa da questão

dos fundos comunitários, mas quem financia para além dos fundo comunitários  como toda a

gente sabe será a Câmara de Águeda.------------------------------------------------------------------------

----- A obra está lá, neste momento temos os contentores instalados e estamos a passar par

o terceiro classificado no concurso, porque já lhe foi pedida essa informação e aceita fazer a

obra. Por aquilo que me dizem e pelo conhecimento que têm é um empreiteiro da zona de

Penafiel, suponho eu, ou de Ponte de Lima, uma coisa assim, e o que me dizem é alguém

que está a trabalhar de uma forma que parece bem, mas até lá não sei,portanto, parece que

sim que estamos para avançar.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Queria-vos  dizer  uma  outra  coisa,  é  que  nós  temos  uma  postura  extraordinária

relativamente à questão das unidades de saúde e à sua melhoria.-----------------------------------

-----  Queria desde já,  começar aqui  por cumprimentar o senhor Presidente da União de

Freguesias  de  Recardães  e  Espinhel,  o  Senhor  Presidente  de  Fermentelos,  o  Senhor

Presidente de Macinhata que, nas verbas que a Câmara se propõe transferir , optaram eles 

mesmos, por beneficiarem as suas unidades de saúde.--------------------------------------------------

----- Em Recardães isso já aconteceu, em Fermentelos já aconteceu, em Macinhata está a

acontecer, estão aqui a fazer isto.------------------------------------------------------------------------------

----- Além disso, estamos com o concurso já lançado para a unidade de saúde de Aguada de

Cima.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estamos com o projeto, já numa fase muito adiantada para intervir no centro de saúde

de Águeda e estamos a acompanhar a União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira

para avançarmos com a unidade de Travassô.------------------------------------------------------------- 

----- Para um mandato, na área da saúde, nunca se tinha visto.---------------------------------------

----- Mas, há muitas coisas que nunca se tinham visto, efetivamente nós não podemos estar

aqui permanentemente a olhar para o cisco no olho dos outros e a dizer tudo de mal que
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nos vem à cabeça,  há muita coisa boa que está a acontecer  neste momento no nosso

concelho, mas muita coisa boa.---------------------------------------------------------------------------------

----- Acho que todos devíamos ter vindo, uma vez que seja, uma vez, falar aqui do que se

passa  em  Águeda,  da  imagem  de  Águeda,  do  AgitÁgueda,  das  ruas  de  Águeda,  do

concelho de Águeda, da nossa notoriedade, aquilo que efetivamente nos orgulha, nos faz

sentir  felizes por tudo aquilo  que fazemos e que parece que é tabu e que não se pode

mexer,  vocês hão-de ver  que alguns comentadeiros  das redes sociais,  nem sequer  um

gosto colocam, é um sinal de amor por Águeda, com toda a certeza.--------------------------------

----- Falo da mesma coisa com o comboio histórico que aqui veio o Senhor Presidente da

Junta de Macinhata falar, parece que há pessoas que sofrem com o sucesso da nossa terra.

-----  Porque  é  que  nós  não  havemos  de  rejubilar  com  tudo  e  de  bom  que  está  para

acontecer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Parada, saúdo-te daqui porque vejo-te com toda a tua acutilância, tu fazias falta nestes

meandros,  tu  estás atento,  mas foste tu o único,  atenção  não devias  ter  tocado nesse

assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estive numa reunião, que já não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, mas

esta foi pública, porque essa reunião esteve marcada para Águeda, no dia catorze, houve

alguns  intervenientes  que  não  puderam e  depois  acabou  por  ser,  por  uma questão  de

agenda,  marcada para o gabinete do Ministro, para o dia vinte e quatro que foi na sexta-

feira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estamos a falar da ligação Águeda-Aveiro, andamos a trabalhar nisso à séria, digo que

estou  muito  confiante,  isso  é  uma  notícia,  isso  devia...olhem  só  para  aqui,  para  estas

pessoas de Travassô, porque o traçado que estamos a definir é por aqui, é por Travassô,

isso é um assunto que nos devia movimentar a todos, devia ser uma coisa que nós todos

estivéssemos interessados, devia ser uma coisa que nos mobilizasse a todos, não, não se

fala nisso, vamos ver aqui o que é que ele não fez, o que é que falta fazer.------------------------

----- Nem eu, nem ninguém conseguirá estar em todo o lado ao mesmo tempo, mas estamos

em tantos lados, mas tantos lados.-----------------------------------------------------------------------------

----- Já repararam, o João veio aqui falar de uma coisa que vamos dizendo, atenção que há

muita gente que não põe gostos, não partilha, não vê, não diz, nem que veja as coisas  a

fazer não, só virá dizer se por acaso vir algum buraquinho por tapar, isso vem, isso é mau,

nós  andamos  praticamente  por  todo  o  concelho  e  aquilo  que  vos  digo  é  que  vamos

continuar e também vamos cá chegar e depois fazemos isto de uma forma absolutamente

tranquila, sem discriminações, porque não, não há.-------------------------------------------------------
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----- Fazemos onde é preciso fazer, onde nos parece que é mais preciso fazer, e sabem uma

coisa, é claro que me vai continuar a  preocupar aquilo que vai faltar fazer porque o que nós

vamos conseguindo concretizar, fantástico.------------------------------------------------------------------

----- Ainda bem que nós temos aqui pessoas que de mão dada literalmente, ombro a ombro,

com  espírito  de  entre  ajuda,  nos  ajudam  a  fazer,  Senhor  Presidente  da  Junta  de

Fermentelos a minha homenagem, aquilo que está a acontecer na rua do Vieira é histórico e

sabe uma coisa, é seu, foi você que andou ali palmo a palmo a batalhar aquilo tudo, a pedir

a todos os proprietários e notável, conseguiu que todos, sem exceção, lhe deixassem meter

as  máquinas  e  cortar  por  onde  quisesse,  fantástico,  que  grande  exemplo,  eram  estes

exemplos que nós devíamos trazer para aqui, era assim que devíamos aprender.---------------

----- Há outras Juntas que, no meio daquela história, no momento em que nós tínhamos o

temporal, que estávamos a meter água por todo o lado, vocês viram, que me telefonaram a

meio da noite, perto da meia noite, a dizer “há acolá um sítio, mande lá pôr umas vaias

porque é da vossa competência” quando todos os outros presidentes de junta que andavam

na  rua  à  séria,  a  trabalhar,  com  os  meios  todos  que  tinham  e  eles  próprios  todos

encharcados ou eu.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----- Houve outras juntas que disseram “vão lá pôr uma fitas que pode lá cair alguém”  nem

as fitas foram capazes de lá ir pôr, aprendamos uns com os outros, ajudemos-nos uns aos

outros, trabalhemos para um desígnio comum que é desenvolvermos este nosso concelho e

todas as  freguesias,  e é nisso que nós estamos,  com todos os problemas porque eles

existem, não estou aqui minimamente para negar as competências da Câmara Municipal,

não nego, mas a Câmara, o nosso Executivo,  não vai nunca conseguir  fazer tudo, nem

acabar com tudo o que há para fazer, depois de nós há-de continuar a haver que fazer,

graças a Deus, portanto vamos aqui aprendamos a celebrar juntos as vitórias, porque temos

muitas, muitas, muitas.---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Pedro, aquilo do comboio, vieste para ali, até foi um momento interessante e Zen de

vermos o comboio,  atenção olhem para aquele comboio e vejam o que é que ele pode

representar  a nível mundial, aquilo que ali está é um colosso, aquilo que ali está representa

um potencial incrível para a nossa região, não é para uma freguesia, certo?-----------------------

-----  Já  agora,  também  muito  obrigado  pelo  entusiasmo  que  partilhas  connosco  e  já

aproveitei  para  agradecer  também todo  o  apoio  e  todo  o  incentivo  e  sobretudo  todo  o

entusiasmo  que  temos  do  Presidente  da  CP  e  do  Ministro  das  Infraestruturas  porque

efetivamente são verdadeiros parceiros que querem desenvolver à séria esta linha.------------

----- Já agora, não disse há bocado, mas vou desenvolver mais um pouquinho daquilo que

nós temos pronto e numa fase já muito adiantada para fazer.------------------------------------------
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----- Nós, a Câmara de Águeda apresentamos à CP e ao IP uma coisa muito interessante,

entendemos que os apeadeiros, nem todos estão nos sítios certos.----------------------------------

----- Os apeadeiros e as estações estão nos sítios em que a linha em mil novecentos e onze,

quando  foi  aberta,  os  colocou,  tenho  aqui  um  exemplo  paradigmático,  a  estação  da

Mourisca, está claramente num sítio para onde a Mourisca no seu crescimento fugiu, está

completamente degradada e num sítio onde praticamente ninguém vai, temos que recolocar

aquele apeadeiro num sítio mais central, num sítio, onde inclusivamente até temos sítio para

deixar carros, perto do Teatro.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Mas temos outras coisas, já repararam que o comboio passa a cem metros do Centro

de Saúde, da escola Adolfo Portela, do quartel da GNR, mas não pára, cem metros.-----------

----- Temos também o processo e o projeto com a IP e com a CP para criarmos ali  um

apeadeiro e já agora outro na Alagoa, então as zonas todas comerciais estão ali, e sabem

porquê? Porque o comboio efetivamente tem potencial, nós temos é que adequar aquela

oferta que é o comboio, e claramente que temos onze circulações em cada sentido, por dia,

nós temos quase um metro de superfície.--------------------------------------------------------------------

----- Nós precisávamos, sabem de quê em Aveiro? De um interface a sério que nos pudesse

levar mais a sério lá para diante.--------------------------------------------------------------------------------

----- O problema é quando chegamos à estação, os serviços públicos de Aveiro, onde Aveiro

é tudo notável, ainda não são o que deveriam ser.--------------------------------------------------------

----- Já agora, Senhor Presidente da Junta, só para lhe dizer, a sua Junta de Freguesia com

as suas contas, recebeu em transferências da Câmara de Águeda, cento e onze mil euros, o

ano passado,  cento e onze mil  euros de contratos interadministrativos de delegação de

competências, certo? ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O Senhor  Presidente da Junta do Préstimo que falou aqui  em míseras dezenas de

euros, poucas, recebeu da Câmara Municipal, o ano passado, cento e onze mil euros e uns

trocos, e não vale a pena,  porque isto é rigorosamente assim.----------------------------------------

----- Depois temos estas questões todas, porque reparem numa coisa, há  os acordos de

execução, há os contratos interadministrativos da delegação de competências, há uma série

de protocolos, quando digo que a Câmara de Águeda é a que mais transfere, é mesmo.------

----- O Préstimo e Macieira de Alcôba recebeu cento e onze mil euros, foi a informação que

os serviços me mandaram há um pouco.---------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  a  Câmara Municipal  de Águeda,  em acordos de execução,  em

delegação de competências e apoios às Junta de Freguesia do Préstimo, do seu orçamento,

transferiu cento e onze mil euros, no ano passado, é informação dos serviços, e a média,

em todos os anos, estará sempre acima dos cem mil euros, esta é a realidade.------------------
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----- Samuel, não tenho problema nenhum, disse há um bocadinho ao Senhor Presidente da

Junta da União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira que, se ele quiser acertar já as

contas, acertamos, não tem problema nenhum, a questão de dizermos se é oitenta, se é

menos que oitenta, é fácil porque nós acertamos isso facilmente. Se ele quiser não temos

qualquer tipo de problema, é quando ele quiser.-----------------------------------------------------------

----- Pensava era que me tinha entendido com ele no sentido de estarmos a protelar para

uma altura em que vai ser preciso um esforço muito, muito suplementar, porque vêm aí

obras de grande monta, foi só isto que pensei, mas se ele ache, que o projeto demora muito

ou qualquer coisa, estamos cá completamente à vontade .---------------------------------------------

----- Há uma coisa que é o seguinte, a Câmara não lhe quer ficar a dever um cêntimo, e não

ficará com toda a certeza.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às máquinas, sei que, por exemplo, em Travassô e Óis da Ribeira, as

máquinas e funcionários da Câmara têm andado aqui muitas vezes, tenho visto um conjunto

de posts às vezes do Senhor Presidente, a dar conta disso mesmo, máquinas da Câmara.

Posso-lhe dizer que, inclusivamente estive a ver aqui no planeamento, segunda-feira virá

para aí máquinas e equipamentos da Câmara, trabalhar para a União de Freguesias de

Travassô e Óis da Ribeira.----------------------------------------------------------------------------------------

----- A outra questão, relativamente à Isabel Ferreira, os balões, estava a caminho de Lisboa

e  curiosamente,  no  momento  que  estive  de  espera,  abri  o  facebook  e  havia  uma

transmissão do Águeda TV, vi-os, e tive exatamente a mesma perceção, não era preciso,

foi, esperemos que não volte a ser, porque efetivamente há outras formas de fazermos festa

e os  meninos também podem aprender de outra maneira.----------------------------------------------

-----  Jorge Oliveira, relativamente à questão colocada do Engº.  Manuel Farias, poderei e

disse isso na reunião, ponderei, sem ser essa coisa de dar a palavra porque não foi o caso,

não avançar com o processo, depois houve desenvolvimentos que em fizeram exatamente

isso, por uma razão muito simples, e não há aqui questões rigorosamente nenhumas, do

ponto  de vista  pessoal,  muito  menos  político.  Há  aqui  uma questão  do  cidadão,  e  um

cidadão que está em casa, num dia de fim de semana à noite, com a responsabilidade e

com  o  perfil  do  Engº  Manuel  Farias  e  que  se  lembra  de  escrever,  de  uma  forma

absolutamente gratuita, uma fotografia das piscinas municipais e diz, “dezenas de crianças

infetadas com bactéria perigosa, o Delegado de Saúde já mandou encerrar as piscinas” isto

de uma pessoa com a responsabilidade que ele tem, deveria ter no mínimo, e se estivesse

no mínimo de boa fé, ter procurado saber, porque isto causa alarme social, claramente, não

sei qual era a intenção, acho que, e ele nisso, com toda a certeza estaremos de acordo,

deveria ter tido muito mais cuidado e parcimónia antes de fazer este tipo de coisas.------------

----- Estávamos a falar do Águeda-Aveiro, estamos a trabalhar numa solução, Parada.---------
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----- Queria aqui realçar uma coisa que falta a evidência, primeiro algumas dificuldades, uma

grande dificuldade foi no plano rodoviário não haver inscrito  a ligação Águeda – Aveiro-------

-----  Há  muito  tempo,  ou não tanto  quanto  isso,  por  volta  do  ano  de  mil  novecentos  e

noventa e sete, a Câmara Municipal de Águeda,  aceitou sem mais, nem sei porquê, ter

ficado com a estrada Aveiro-Águeda, esta estrada que passa ali em Travassô, é municipal,

que era a duzentos e trinta, isto parece que não, mas foi fatal, porquê? É fácil perceber, a

EN235, faz Aveiro-Oliveira do Bairro, a EN333 é Oiã- Águeda e a E230 é Municipal.------------

----- Nós não temos nenhuma ligação Águeda-Aveiro, isto não era problema nenhum para o

IP, no IP não aparecia na lista de prioridades em lado nenhum esta questão, porque não era

nenhuma estrada que eles tivessem sub-carregada, consegui perceber isto num momento

de felicidade, porquê? Fui ao IP, porque o IP tem uma aplicação de SIG fantástica, que faz a

monitorização das obras de arte, e pedi para ir com os nossos serviços do SIG, Sistemas de

Informação Geográfica lá ver a aplicação deles para tentarmos aplicar, como bem sabem a

Câmara de Águeda também tem e a precisar de ter muito cuidado nessas matérias umas

centenas de obras de arte no concelho,  aquedutos, essas coisas todas que precisam de ser

monitorizadas, fomos lá ver,  naquele momento, com o entusiasmo, mostra lá,  mostra lá,

percebi esta questão e foi a partir daí que nós começamos a trabalhar de outra maneira e a

demonstrar sobretudo os fluxos que tínhamos que eles não tinham, porque ninguém media,

o IP nunca media o fluxo da estrada de Travassô, posso-vos dizer que neste momento, os

movimentos diários, entre Águeda-Aveiro, estão quantificados e são mais de quinze mil por

dia, isto é muito tráfego, isto coloca-nos efetivamente à frente e a exigir  uma  resolução

destas questões, nós estamos a trabalhar.-------------------------------------------------------------------

----- Outra coisa que foi determinante, isso indiscutivelmente, é que a Câmara de Águeda e

a de Aveiro,  chegaram ali  e  afirmaram-se,  não como sempre estiveram a dizer,  façam,

façam, e  queremos que façam, mas passaram a dizer uma coisa muito simples, vamos

fazer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Afinal de contas, vocês veem, eu com o Governo e o Presidente da Câmara de Aveiro

tem estado exatamente a falar da mesma maneira que as Juntas devem ser com a Câmara,

em vez de lá ter ido gritar e dizer, façam, façam, façam, disse, como é que nós podemos

arrancar entre todos e fazermos isto, e o processo que se está a desenvolver é exatamente

nesse sentido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Fazemos aqui uma parceria, entre as três entidades, que é o Governo, através do IP, a

Câmara de Águeda e a Câmara de Aveiro, chegarmos a bom porto.---------------------------------

----- Estou confiante, o trabalho que se está a fazer é muito válido, espero que daqui a algum

tempo, não muito, tenha alguma coisa para anunciar, mas não queremos anunciar qualquer

coisa que seja meramente só a placa, porque já o disse muitas vezes, estive no Executivo
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Municipal  que  pôs  a  placa  e  percebi  que,  naquela  altura,  até  valia  e  não  a  retiro  por

homenagem a isso e até para lembrança, pela lembrança de cá quem quiser passar que um

dia esteve aqui alguém para a fazer, por minha indicação ela não sai de lá e vai lá ficar

muitos anos, esperemos é colocar um dia lá uma que seja efetivamente a da inauguração.---

----- Aqui,a minha gratidão, sobretudo ao Ministro Pedro Nuno Santos, que tem efetivamente

mostrado determinação em avançar com esta obra, e naturalmente também ao meu colega

da  Câmara  de  Aveiro  que  também  tem  estado  aqui  como  parceiro  em  encontrarmos

soluções  e  a  debatermos  soluções  e  a  procurarmos  soluções  para  fazer,  não  para

complicar, e isso tem sido a diferença grande, grande de sempre e da postura de sempre da

Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às piscinas, já há um tempo que dissemos que a nossa determinação,

houve um momento em que tivemos que mudar claramente o chip, nós temos que avançar

para umas piscinas novas, neste momento estamos a fazer uma coisa que é a procurar uma

localização,  inclusivamente  já  estamos  a  trabalhar  com  alguns  proprietários  de  alguns

terrenos por várias razões, nós definimos que, em primeiro lugar para podermos ter uma

solução, um perfil de localização, acho que as piscinas não podem ficar num arrabalde, elas

têm que ficar num sítio onde possam servir as escolas, por exemplo, e servindo as escolas

em Águeda, servem a população de uma forma a sério.-------------------------------------------------

----- As piscinas também são um equipamento que não podem ter um fiozinho ao longo da

estrada para as pessoas estacionarem os carros, têm que ter outras coisas, portanto, nós

precisamos de um espaço.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós estamos a tratar desse assunto, estamos, pelo menos, a trabalhar em três frentes,

diria que neste momento já estamos reduzidos a duas frentes, estamos a criar aqui uma

postura concreta porque é por aqui, até ali vamos tentar manter nas melhores condições

possíveis esta piscina e a ideia claramente e  indiscutivelmente é avançar para uma nova.---

----- Relativamente à regeneração urbana, nós temos ali um conjunto de obras que estão a

decorrer e ainda continuam, neste momento estamos na zona da Bicha Moura, já agora,

queria dizer porque às vezes há aqui alguma intoxicação de opinião pública e não vale a

pena, nós vamos alargar o acesso a partir da Bicha Moura, do hotel para o Ameal, é para

alargar, o acordo dos proprietários que nos vão deixar alargar, no sentido do hotel - Ameal,

para a esquerda, e vamos construir passeio, que é uma coisa incrível naquela rua e vai ter

os dois sentidos, o que me parece absolutamente interessante e é claramente uma grande

evolução relativamente aquilo.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Nós neste momento estamos ali, estou a contar, de acordo com o planeamento da obra,

que na próxima semana comecem a cortar taludes nessa zona, eles neste momento andam

lá a colocar  algumas redes,  e nós estamos ali  a  fazer uma obra que tem redes desde

Ata da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda realizada em

 28 de fevereiro de 2020                                                        



55

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA                          

eletrónicas,  desde  telecomunicações,  desde  elétricas,  desde  a  questão  do  gás,  tudo

devidamente entubado, estamos ali a fazer uma coisa que acho que é como deviam ser,

todas. Não dá para ser, lamentavelmente assim.-----------------------------------------------------------

----- Relativamente aos incêndios, aqui o Presidente da Junta de Freguesia do Préstimo e

Macieira, também falou. Nós naturalmente que temos andado a fazer.------------------------------

----- Também já agora, uma outra coisa que é notável, não sei se sabem, mas, nós tínhamos

agendado, porque nos foi solicitado por dois Ministérios, a apresentação de um conjunto de

incentivos para estas matérias na nossa aldeia que é modelo e que é considerada, pelas

entidades,  o melhor exemplo de aldeia segura,  pessoas seguras,  que é Alcafaz.  Esteve

agendado, os convites estiveram feitos, aquele celebre problema das golas, fez com que a

coisa não acontecesse nesse dia, portanto nós fazemos algumas coisas muito bem feitas .--

-----  Uma outra  nota,  neste  momento  estamos  numa frente  de  debate  claramente,  e  a

abordar um  conjunto  de entidades que estão connosco, porque não nos parece, sobretudo

em territórios serranos que aquela questão dos dez metros seja a melhor opção,  nós já

temos um conjunto significativo de entidades que estão connosco, nomeadamente o próprio

CNF já está sensibilizado para esta matéria e não me parece que seja a melhor solução

limpar dez metros para cada lado da estrada e é muito fácil nós percebermos. -------------------

-----  Rapidamente,  só  para  percebermos  dou  um  exemplo,  estrada  por  exemplo  de

Belazaima para Agadão, imaginem o que é que é, no sítio onde não há rails , nós limparmos

dez metros para cada lado, temos ali a partir de quando retiramos aqueles eucaliptos, já

agora, também no Préstimo é idêntico, com toda a certeza, vamos passar a ter precipícios à

beira da estrada, acho que os eucaliptos não estão lá para as pessoas lhes baterem mas

são sinalizadores muito bons das estradas e agora imaginem a par com a limpeza que

teríamos que fazer, mais ou menos de seis em seis meses, nesses dez metros, termos que

colocar rails em toda aquela, estamos aqui a falar de qualquer coisa, que haja bom senso,

portanto, a outra coisa que nós estamos a fazer de uma forma muito acelerada é a revisão

do nosso plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios, porquê? Porque estamos

já inclusivamente a querer lá colocar um com junto de medidas porque o que tínhamos, e

volto  a  dizer,  nós  tivemos  aquele  relatório  do  Tribunal  de  Contas,  de  que  todos  nos

lembramos e que veio aqui com alguma tentativa de alguma coisa mais complicado, mas

não era.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O nosso Plano Municipal da Defesa da Floresta, assumidamente foi feito numa altura

em  que  através  do  plano  se  lá  colocaram  potenciais  obras  que  pudessem  vir  a  ser

financiadas,  numa  lógica  de  quê?  Naquela  altura  fizeram-se  quase  todos  assim.  Se

houverem candidaturas a fundos comunitários para fazermos determinadas infraestruturas ,

se estiverem no Plano fazemos, se não estiverem não fazemos e se tivermos, mais vale
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colocarmos mais,  depende das oportunidades que vêm. Isto tem o reverso da medalha,

porque  nos  incutia  depois  um  conjunto  de  responsabilidades  que  são  absolutamente

exacerbadas e desmesuradas, estamos entendidos?-----------------------------------------------------

----- Nomeadamente, há aqui uma outra coisa, se pegarmos no nosso Plano Municipal da

Defesa  da  Floresta,  o  rendilhado  das  nossas  zonas  industriais,  estou-me a  lembrar  da

Giesteira, aquilo aparece tudo como interface de zonas urbanas, o que quer dizer que a

Câmara teria que andar a limpar cem metros, à volta de cada construção, vocês estão a

imaginar  o que era,  isto era uma guerra civil  com aqueles  proprietários todos,  era uma

guerra civil, portanto isto não faz sentido , a única coisa que nós tivemos que passar a fazer

no perímetro e a ter que ter um perímetros,  é à volta do tal  perímetro urbano,  não é a

acompanhar cada uma das construções, é só isto.--------------------------------------------------------

----- Penso que, para não ser mais fastidioso, que disse o mais importante.------------------------

----- Jorge Castanheira, a questão dos taludes e dessas coisas, nós temos com dificuldades

e assumo-as aqui claramente, em encontrarmos quem nos dê resposta para um conjunto de

problemas que o mau tempo nos colocou, nós estamos a resolver um conjunto de matérias,

não andamos é tão rápido como queremos porque não há quem faça.------------------------------

----- São intervenções com meios que a Câmara não tem e é complicado.-------------------------

----- O drama que nós temos com os empreiteiros é o arrastarem-se nas obras porque não

têm mão de obra, é a nossa realidade e quem não a quiser ver não anda neste mundo.------

-----  Mas estamos atentos relativamente a essas coisas e temos algumas dessas coisas

perfeitamente sinalizadas, diria que já numa fase de contratualização, vamos ver o que é

que conseguimos fazer.”------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------

-------- 3.1 – Apreciação e votação da Autorização Prévia da Assembleia Municipal, de

acordo  com  o  artigo  6º.  da  Lei  8/2012,  de  21  de  fevereiro  –  Assunção  de

Compromissos Plurianuais, para:---------------------------------------------------------------------------

--------- 3.1.1 – Aquisição de Serviços de Seguros, através da contratação de diversas

apólices e franquias;---------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3.1.2 – Aquisição de Serviços de Manutenção de Elevadores; -------------------------

---------- 3.1.3 – Aquisição de Serviço de Desinfestação e Controlo de Pragas.---------------

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

----- “Senhor Presidente, com toda a calma, o Senhor queixa-se, por vezes, que nós não

somos  capazes  de  enxergar  o  bem  que  faz,  pela  minha  parte,  não  tenho  dificuldade

nenhuma em reconhecer que há coisas feitas que estão bem feitas, que há coisas feitas que

não estão tão bem feitas e que há muita coisa que falta fazer.-----------------------------------------
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----- E, pelo que estiver bem feito, não tenho problema nenhuma em elogiá-lo, vou dar-lhe

um exemplo.  Em junho  do  ano  passado,  o  Senhor  levou  à  Assembleia  Municipal  uma

proposta para um concurso público para a limpeza de edifícios, naturalmente a proposta

estava mal formulada e esta Assembleia entendeu reprovar essa proposta, o Senhor não

mexeu  na  proposta  e  voltou  novamente  a  levá-la  à  Assembleia,  à  quinta  sessão,  que

ocorreu  em  setembro,  e  mais  uma  vez,  a  proposta  foi  contestada,  até  que  o  Senhor

entendeu que a devia retirar porque do Grupo Municipal do CDS, pela minha voz, lhe veio a

garantia  de  que  seria  apresentada,  nesse  mesmo  mês,  um  conjunto  de  propostas  de

melhoria que deveriam ser aproveitadas pela Câmara Municipal, e agora vem o elogio.--------

-----  Tenho  de o  fazer  assim,  por  um motivo  simples,  o  Senhor  Presidente  em grande

medida, praticamente, nem toda a totalidade, incorporou as sugestões do CDS e melhorou

muito a proposta, só que em vez de fazer um concurso para dois, três anos, entendeu fazer

um  concurso  público  urgente,  para  nove  meses  e  que  por  esse  motivo  não  vem  à

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- É que se viesse à Assembleia Municipal, teria a oportunidade de lhe dizer, “sim senhor,

Senhor Presidente, o Senhor esteve muito bem”, mas não vindo à Assembleia, procurando

fazer-lhe um elogio, faço-lho aqui agora:----------------------------------------------------------------------

-----  Sim senhor,  Senhor Presidente,  adaptando finalmente,  a proposta à eliminação dos

erros que continha, o Senhor esteve muito bem, está a ver um elogio? Acabei de o fazer.-----

----- Em relação à proposta concreta que aqui nos traz, que tem a ver com a contratação de

seguros,  por concurso público com publicidade internacional, tenho algumas perplexidades

e certamente o Senhor Presidente me poderá responder.-----------------------------------------------

-----  Em primeiro  lugar,  gostaria  de saber,  tirar  uma dúvida,  que era  saber  quem fez  o

caderno  de  encargos  deste  concurso  público?  Queria  saber  se  houve  algum  consultor

externo a participar na elaboração deste caderno de encargos.----------------------------------------

----- Nós estamos a falar de um documento que tem oitenta e cinco páginas, vou abreviar e

vou falar apenas de três questões que se me colocam.--------------------------------------------------

-----  A primeira,  é que me parece que há aqui  um a certa hesitação em perceber se o

concurso  público  é  feito  por  divisão  em  lotes  ou  não,  e  o  que  é  que  se  aplica

obrigatoriamente aquilo que é dividido por lotes ou não, explico porquê.----------------------------

----- Diz-se no ponto dez da proposta, para o facilitar Senhor Presidente, é a página cinco de

oito, o ponto dez é adjudicação por lotes, artigo quarenta e seis A, do Código dos Contratos

Públicos, diz, primeira frase ” não aplicável, procedimento por valor base inferior a cento e

trinta e cinco mil euros” não é verdade, o valor do procedimento é quinhentos e cinquenta e

quatro mil euros, um pequeno desfasamento, diz a frese a seguir “  a não contratação por

lotes justifica-se com base na alínea b), do nº.2, do artigo 46A, do Código dos Contratos
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Públicos” e continua e tem razão porque efetivamente é mesmo isso que é preciso que seja

referido  nesta  alínea,  portanto,  alguém  que  estava  a  fazer  a  proposta  ao  caderno  de

encargos, ficou na dúvida e colocou as duas disposições, aquela que se aplica quando há

divisão por lotes e aquela que não se aplica quando não há divisão por lotes, e novamente a

mesma hesitação no ponto dezasseis, isto na página seis de oito, da proposta “contratação

de  prestações  do  mesmo tipo  em diferentes  procedimentos,  artigo  22.º  do  Código  dos

Contratos Públicos, diz aqui “o objeto do contrato, de cada lote, não é suscetível mais que

um procedimento” mas se não há divisão por lotes, porque é que são aqui mencionados?

Isto é uma dúvida minha, provavelmente pode ser porque, enfim, haverá outra modalidade

de concurso posterior que obrigue a esta disposição, mas acho estranho, e parece-me que

há aqui uma certa confusão, convém esclarecer.-----------------------------------------------------------

----- Agora vamos a outro assunto, um pouco mais embaraçoso.--------------------------------------

----- Senhor Presidente, nas coberturas de seguros previstas para os responsáveis políticos,

verifico, por exemplo, o Senhor Presidente da Câmara, por morte ou invalidez permanente,

tem uma apólice de duzentos e cinquenta mil euros, despesas de repatriamento cinco mil

euros, despesas de funeral mil e quinhentos euros, incapacidade temporária setenta e cinco

mil euros e vou vendo por aqui a baixo, Vereadores em regime de permanência a mesma

coisa,  outros  Vereadores,  são  aqueles  que  não  estão  em  regime  de  permanência,  os

valores são inferiores, é normal, cinquenta mil, cinco mil, mil e quinhentos, setenta e cinco,

Membros da Assembleia Municipal, os mesmos valores que estes elementos.--------------------

----- Depois, fiquei um bocado perplexo quando verifiquei que havia mais um Vereador em

regime de permanência, está aqui indicado na proposta, isto são os termos em que deve ser

elaborado o contrato, já estou a falar do caderno de encargos, estamos na página dezoito,

trinta e nove, diz que os Vereadores em regime de permanência são quatro, pensei para

mim próprio, “querem ver que agora atribuíram pelouros ao Paulo Seara ou ao Gama ou ao

meu amigo..”mas não, não foi isso que aconteceu, esclarece imediatamente quando vemos

que os membros da Assembleia Municipal, aqui considerados, são quarenta e um, mas nós

somos trinta e dois, desde dois mil e treze, que nós, na Assembleia Municipal, somos trinta

e dois, vinte e um eleitos diretamente e onze presidentes de juntas de freguesia.----------------

----- Desde a reorganização administrativa que Águeda tem onze freguesias, portanto os

membros da Assembleia Municipal têm de ser trinta e dois, não são quarenta e um, e aqui

chegados, a pergunta é, então agora, o que é que se faz? Como é que se vai reduzir o valor

base do concurso,  deduzindo isto? Nós podemos fazer  isto na Assembleia? Não sei,  é

necessário fazer? Se calhar é, é que se não vai a mais.-------------------------------------------------

----- Indo à frente, causa-me uma certa perplexidade e acredito que seja necessário Senhor

Presidente, não estou a pôr em causa, quero é tentar perceber.---------------------------------------

Ata da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda realizada em

 28 de fevereiro de 2020                                                        



59

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA                          

-----  Há  um  seguro  de  acidentes  pessoais  para  os  utilizadores  do  Centro  de  Artes  de

Águeda,  e diz a proposta “  pessoas seguras, será celebrado um contrato de seguro de

acidentes pessoais, sem nomes, para os utilizadores do Centro de Artes de Águeda, sendo

previsível um universo de cento e cinquenta a duzentos utentes, diariamente” que sucesso

Senhor  Presidente,  diariamente  o  Centros  de  Artes  tem  cento  e  cinquenta  a  duzentos

utentes, não fazia a mínima ideia, acho isto extraordinário, mas convém especificar, se são

cento  e  cinquenta,  se  são  duzentos,  porque  é  com isso  que,  certamente,  será  feita  a

proposta, não sei, é uma dúvida que ponho.-----------------------------------------------------------------

----- Aqui os capitais seguros são, vinte e oito mil euros por morte ou invalidez permanente,

despesas de tratamento são à volta de quatro mil e quinhentos euros, despesas de funeral

dois mil duzentos e quarenta e quatro, curiosamente, as despesas de funeral a cobertura é

mais elevada do que para os Senhores Membros desta Assembleia, também gostava de

perceber porquê? E diz, “o seguro deverá ter, os seguintes capitais seguros, por pessoa

segura” claro, quando isto é assim em grande quantidade e dividido por três anos, atira para

cima dos quinhentos mil euros, do meio milhão de euros.-----------------------------------------------

----- Senhor Presidente, são estas as dúvidas, com todo o respeito, procurei colocá-las, até

com um certo humor, gostaria, sinceramente, que pudesse esclarecer.-----------------------------

----- Só mais uma questão, diz a clausula décima sexta, “a locação e gestão de seguros que

Oliveira  Martins  &  Companhia  será  o  mediador  do  Município  de  Águeda,  sendo  nessa

qualidade,  interlocutor  do  Município  junto  da  seguradora  à  qual  forem  adjudicados  os

seguros”  Já não me lembro, portanto,  pergunto ao Senhor Presidente de que forma, que

tipo de contrato foi formado entre a Autarquia e esta entidade, que não conheço, não tenho

nada contra a entidade, sejamos claros, mas gostaria de saber que tipo de procedimento foi

adotado e que modalidade de contrato existe?”------------------------------------------------------------

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

----- Antes demais, quero agradecer ao Dr. Miguel, porque efetivamente há aqui algumas

questões que não estão corretas, e algumas têm indiscutivelmente que ver com tempos

passados e portanto, quem fez este caderno de encargos, fez copy paste, e andou, penso

que não é dramático relativamente à questão do que temos aqui para decidir, por uma razão

muito simples.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A questão que veio aqui, e vem aqui a esta Assembleia Municipal tem que ver com a

questão da plurianualidade, ou seja, é um contrato que é para fazer não por um ano, mas

por mais que  um ano que produz efeitos, só por esse motivo é que está aqui.--------------------

----- Mas atenção, nós estamos a falar de um preço máximo para concurso e  todas estas

situações  são  perfeitamente  resolvidas  na  fase  da  realização  do  concurso,  desde  já

agradeço  as  chamadas,  há  uma  questão  que  deixo  à  vossa  consideração,  não  tenho
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qualquer questão de poder tirar isto, mas atrasa-nos os procedimentos que, naturalmente

precisamos de agilizar, porquê? Porque estes concursos são demasiado demorados, diria

que é ótimo que a gente avance rapidamente com eles, para eles daqui por alguns meses

poderem efetivamente, o resultado deste concurso, fazer efeitos. ------------------------------------

----- Na fase das adjudicações, penso que estamos claramente a tempo de fazer todas estas

correções, é indiscutível a nível de concurso e o preço nunca será mais do que o que aqui

está e, como é o preço máximo, o preço final há-de ser daqui para baixo e nunca daqui para

cima.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A questão que colocou, relativamente ao Oliveira Martins, sinceramente, não lhe sei

responder hoje, mas vou tentar saber o que é que se passa.”------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  presenciando  as  pessoas  que  não estão habituadas  aqui  este

momento sensível,  de colaboração institucional,  declaro que verificando-se as condições

que  o  Senhor  acabou  de  referir,  que  o  valor  do  concurso  será  retificado  e  estas

imperfeições, digamos assim, da proposta serão afinadas, nessa fase, disponho-me a votar

favoravelmente a proposta a bem do Município.”-----------------------------------------------------------

 ----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca da proposta  da Câmara Municipal

para  apreciação e votação da Autorização Prévia da Assembleia Municipal, de acordo com

o artigo 6º. da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de Compromissos Plurianuais,

para aquisição  de Serviços  de  Seguros,  através da contratação de  diversas  apólices  e

franquias,  o Senhor Presidente da Mesa colocou-a a votação, tendo-se verificado que a

Assembleia, deliberou aprovar por maioria com cinco abstenções do Grupo Municipal do

PSD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, se quiser posso já colocar a questão relativamente à outra proposta

que vem a seguir porque tenho uma questão em relação a essa.-------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  no  que  respeita  ao  concurso  do  serviço  de  manutenção  de

elevadores, a proposta é feita para, salvo erro, para um ajuste direto a uma única entidade

e a única questão que tenho a colocar é, se só há uma entidade que seja capaz de executar

esse serviço? Porque se não, o melhor seria abrir à concorrência.------------------------------------

----- A outra questão, tem a ver com a aquisição de serviços de desinfestação e controlo de

pragas,  e  esta  é  mais  complicada  porque  me  vai  mesmo  obrigar  a  votar  contra  esta

proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É que, ao contrário daquilo que o Senhor Presidente diz, entendo que o pretexto da

vinda destas propostas à Assembleia é o facto de elas terem um caráter plurianual, mas a

partir do momento em que tomo conhecimento delas e que tenho de me pronunciar, não me
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pronuncio sobre a questão da plurianualidade, pronuncio-me sobre todas as questões da

proposta, sobre o seu mérito,  sobre o seu cabimento,  sobre os seu preço,  sobre a sua

fundamentação, sobre todos os elementos da proposta.-------------------------------------------------

----- Se for uma coisa muito bem feita, mas o objeto for um disparate, voto contra. Se for

uma coisa muito boa, em termos de objeto, mas os valores propostos forem completamente

disparatados, também vou votar contra, independentemente do regime ser plurianual ou não

----- O que acontece é que esta proposta não refere o tipo de procedimento.----------------------

----- O tipo de procedimento deve constar da proposta efetivamente até referido  no caderno

de encargos que a proposta é feita para um concurso público, é o que diz, espero que seja

isso que se quis pôr nesse texto.--------------------------------------------------------------------------------

-----  Volto  a  dizer,  a  proposta  deve  fazer  referência  explicita  ao  tipo  de  prestação,  à

modalidade de contratação, ao tipo de procedimento a adotar e à justificação da decisão de

contratar, deve constar no texto da proposta, e referir que é um concurso publico, é uma

coisa que só se compreende quando se lê o caderno de encargos, o caderno de encargos é

uma peça fundamental, mas esta disposição deve constar  no texto da proposta.”---------------

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

-----  “Senhor Presidente, nas duas questões, aquilo que aqui vejo é que no caderno de

encargos aponta para um procedimento pré contratual, não é ajuste direto, o que quer dizer

que  tem  que  ser  contactadas  e  convidadas  a  apresentar  propostas  pelo  menos  três

entidades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Diz o seguinte “serviço de manutenção por empresa de manutenções e instalações de

elevação EMIE” não é o nome da empresa, não há nenhuma empresa com este nome, é

uma empresa de manutenção de instalações de elevação, reconhecida pela Direção Geral

de Energia e Geologia, de forma a assegurar todas as condições estipuladas por lei  para

autorização  destes  equipamentos,  quando  vi  aquilo  em  maiúsculas  parecia-me  a

designação da empresa.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tem aqui uma nota, junto se anexa caderno de encargos, a proposta diz  que em anexo

está o caderno de encargos.”------------------------------------------------------------------------------------

 ----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca da proposta  da Câmara Municipal

para  apreciação e votação da Autorização Prévia da Assembleia Municipal, de acordo com

o artigo 6º. da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de Compromissos Plurianuais,

para aquisição de Serviços de Manutenção de Elevadores, o Senhor Presidente da Mesa

colocou-a a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, deliberou aprovar por maioria

com seis abstenções do Grupo Municipal do PSD e três abstenções do Grupo Municipal do

CDS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca da proposta  da Câmara Municipal

para  apreciação e votação da Autorização Prévia da Assembleia Municipal, de acordo com

o artigo 6º. da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de Compromissos Plurianuais,

para aquisição de Serviço de Desinfestação e Controlo de Pragas, o Senhor Presidente

da Mesa colocou-a a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, deliberou aprovar por

maioria  com sete abstenções do Grupo Municipal do PSD e três votos contra do Grupo

Municipal do CDS.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Antes de passar à próxima intervenção o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,

comunicou que dado o adiantar da hora, nos termos do Regimento, tinha que perguntar à

Assembleia se alguém se opunha a que se continuasse com a sessão, ao que não houve

qualquer objeção por parte do Plenário.-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO -------------------------------------------

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

----- “O Partido Socialista votou favoravelmente estas propostas apesar de, inegavelmente,

elas conterem, particularmente a proposta de aquisição de serviços de seguros, através da

contratação de diversas apólices e franquias.---------------------------------------------------------------

----- Esta Assembleia e o Executivo devem estar de facto gratos ao trabalho de casa feito

pelo nosso colega Miguel Oliveira,  mas nós percebemos, que em tempo e o Código de

Contratação Publica deixa esse espaço para que a Câmara Municipal, tem o contratador,

tem  prerrogativas  para  fazer,  para  eliminar  falhas,  gralhas,  comportar  omissões,  nós

votamos favoravelmente porque percebemos que a Câmara ao tomar consciência e nota

dos  aspetos  identificados  pelo  Miguel  Oliveira,  corrigirá  as  peças  destas  contratações

plurianuais.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Fui aqui verificar, porque fiz aqui uma afirmação, fiz aqui uma ligeira confusão e a

proposta não está correta na minha forma de ver, estava a confundir consulta prévia com

procedimento  pré  contratual  e  o  procedimento  pré  contratual  pode  ser  também  outras

coisas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Temos duas questões, ou isto é claramente alterado para consulta prévia pelo menos,

ou daí  para cima,  quando digo daí  para  cima,  é consulta  prévia  ou concurso público  e

alteramos, nestas coisas e com este compromisso claro de que terá que ser alterada desta

forma ou abrir a possibilidade de isto ser um ajuste direto não, porque também não quero

que isto seja um ajuste direto.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Deixo à consideração, ou consulta prévia no mínimo, porque há aqui um erro do técnico

que  fez  as  duas  propostas,  que  muito  sinceramente,  tenho  quase  a  certeza  que  ele

confundiu isto, fez procedimento pré contratual e queria dizer consulta prévia.”-------------------
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----- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; ----------------------------------------------------

----- “ Senhor Presidente, muito obrigado por ter por lapso fez essa indicação que estava

errada e nós abstivemos-nos numa votação que de outra forma votaríamos contra, portanto

nós,  certamente,  sem  intenção  nenhuma  da  sua  parte,  mas  a  verdade  é  que  fomos

enganados, pela informação que nos deu e votamos abstendo-nos, quando agora, tendo em

conta essa informação,  aquilo  que faríamos era votarmos contra,  e agora  o que é  que

fazemos?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  É  que  aquilo  que  se  passa,  é  que  a  Assembleia  Municipal  está  a  autorizar  esta

despesa, neste formato.”------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, estes dois procedimentos, os dois, se pudermos retificar isto desta

maneira, mando retirar porque efetivamente está incorreto, o procedimento pré contratual

não está definido qual é, e é um erro crasso de quem elaborou os cadernos de encargos.----

----- Peço desculpa  porque confundi consulta prévia com procedimento pré contratual.” ------

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

----- “Estamos a falar do ponto três ponto um.---------------------------------------------------------------

----- Três ponto um dois, três ponto um três, vão ser retirados da ordem de trabalhos.----------

----- Alguém se opõe que a votação do ponto três ponto um dois, três ponto um três, fique

revogada? Para que se faça esta retirada destes pontos e e eventual  apresentação na

próxima sessão, está claro? Ficou sim senhor.-------------------------------------------------------------

----- Fica revogada a votação, apenas foi votado o ponto três ponto um, um e teve a votação

que já consta da gravação e que já foi referido.-------------------------------------------------------------

----- Passemos então ao ponto 3.2- Apreciação e votação da proposta de Declaração de

Interesse Municipal para o Projeto “Valorização da Pateira de Fermentelos: Passadiço

Adaptado”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “O  PS  concorda  obviamente  com  a  construção  deste  passadiço  e  irá  votar

favoravelmente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Esta  ligação  é  um  anseio  antigo  das  populações  ribeirinhas  de  Óis  da  Ribeira  e

Espinhel e peca apenas por tardia, pois já há muito tempo devia ter sido concretizado.--------

----- Na informação que nos é enviada, vem mencionada e muito bem, que o traçado será

dimensionado para circulação de cadeira de rodas e/ou veículos adaptados semelhantes,

esta é uma medida inclusiva como não poderia deixar de ser, pois todos os cidadãos têm os

mesmos direitos e devem ter acesso a todos os equipamentos.---------------------------------------

----- Gostaria que o Senhor Presidente nos informasse se este passadiço faz parte de um

plano estratégico de requalificação de todas as margens da nossa Pateira ou é apenas um
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ato isolado sem previsão de qualquer seguimento.--------------------------------------------------------

-----  Já  agora,  o  que  se  passa  com  as  obras  aprovadas  no  orçamento  participativo

municipal ? Porque não avançaram ainda?------------------------------------------------------------------

-----  Voltando  ao  passadiço  que  o  Executivo  aqui  nos  traz  para  análise  e  votação  da

declaração de interesse municipal, achamos muito importante a sua construção, mas não

menos importante será a sua conservação e manutenção ao longo do tempo para que se

mantenha em perfeitas condições de utilização.------------------------------------------------------------

----- Será bom lembrar que a rede de percursos pedestres espalhados pelo concelho, em

alguns casos, sofre de grande falta de limpeza, conservação e manutenção, posso dar como

exemplo um percurso que, penso,  que foi o último a ser inaugurado,  entre Paredes e a

ponte de Espinhel, pela margem direita do rio Águeda e com seguimento até à Pateira que

também foi anunciado e bem, como percurso inclusivo e que neste momento se encontra

num estado de abandono lastimável, pelo menos até à ponte de Espinhel.-------------------------

----- Neste momento, parece-me que não será possível fazer este percurso em cadeira de

rodas,  pois  seria  uma  aventura  demasiado  perigosa,  mesmo  caminhando  a  pé,  só  se

consegue ir de Paredes até Casaínho de Cima, para continuar este percurso, parece-me

que só será possível a quem tiver capacidade física para um salto em cumprimento bastante

arriscado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O passadiço de madeira colocado para atravessamento na vala de água no Casaínho

de Cima, foi arrancado pelas águas da primeira cheia, após a inauguração do percurso e só

não foi pelo rio abaixo porque a profundidade da vala fez com que ficasse encaixado entre

as margens da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na minha modesta opinião, parece-me que o tipo de suporte da estrutura de madeira,

assente em bases de cimento,  não terá sido o mais indicado,  ao tipo de solo arenosos

existente nos terrenos à beira rio.-------------------------------------------------------------------------------

----- Acho que estas estruturas de utilização pública devem ser vistoriadas com a frequência

necessária para garantir as condições de conservação e segurança para a sua utilização,

parece que estas vistorias não estarão a ser realizadas ou não serão com a frequência

necessária,  pois  no  caso  que  mencionei,  não  há  qualquer  sinalização,  nem  sequer  a

clássica fita de plástico vermelha e branca.------------------------------------------------------------------

----- Voltando à Pateira, tenho mais uma questão, quando vamos ter instalações sanitárias

no parque da Pateira em Espinhel? Já passaram vários anos de promessas e até agora

nada, já falei desta situação várias vezes nesta Assembleia e terei que continuar a falar até

que esteja resolvido.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Primeiro que tudo, esta declaração é absolutamente importante e fundamental para
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uma candidatura que fizemos de financiamento para a construção deste passadiço, já temos

aqui  um conjunto  de declarações semelhantes de outras entidades,  nomeadamente das

juntas de freguesia aqui da área da Pateira e também de outras entidades, nomeadamente

a CIRA, o Turismo Centro de Portugal, e o que nós pretendemos aqui fazer, faz parte da

proposta e diz “  o passadiço vem dar dimensão à adaptação dos percursos PR1, PR9 e

PR5, já em curso, e que visa promover a adequação dos mesmos para a sua utilização por

pessoas  com mobilidade  reduzida.  Esta  intervenção  é  financiada  pelo  projeto  LIFE,  no

âmbito do projeto LifeÁgueda, assim com a implementação deste corredor, será possível

criar uma continuidade de visitação dos espaços naturais naturalizados, ao longo de mais

de  vinte  e  cinco  quilómetros,  para  este  grupo  minoritário  de  população,  a  quem

frequentemente este tipo de atividade é vedada por falta de condições infraestruturais. Não

existe na região centro outro produto semelhante, o Município de Águeda torna-se pioneiro

nesta abordagem do turismo da natureza que simultaneamente é turismo inclusivo” -----------

----- Estamos aqui, só para dizer que a ideia é claramente para englobar aqui vinte e cinco

quilómetros de percursos.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- A primeira pergunta que fez nós temos em desenvolvimento um projeto integrado para a

Pateira e estamos a fazê-lo, indiscutivelmente já numa fase de maturação, diria que esta

primeira  empreitada  é  já  retirada  desse  projeto  e  faz  parte  plena  dele,  mas  é

indiscutivelmente para continuar.-------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão da manutenção desses percursos e tudo mais, nós até há bem

pouco tempo, era praticamente impossível chegarmos à beira do rio e é natural que tenha

havido ainda algum atraso relativamente a essa matéria, mas tomei a devida nota e vamos

ver essas questões de equipamentos que precisam de ser verificados para que possam

servir as pessoas, acho que já está a começar a  ficar na altura de isso poder acontecer.-----

----- Relativamente aos sanitários do parque de Espinhel, estamos a trabalhar já numa fase

adiantada e é nossa intenção rapidamente coloca-los lá, é um desafio que assumimos e

vamos fazer isso, às vezes as coisas não são tão rápidas como nós queremos, mas não é

por inércia  é porque ainda não foi mesmo possível mas estou confiante que este ano já lá

estarão.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais inscrições para intervir  acerca da proposta  da Câmara Municipal

para Apreciação e votação da proposta de Declaração de Interesse Municipal para o

Projeto  “Valorização  da  Pateira  de  Fermentelos:  Passadiço  Adaptado o  Senhor

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

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

--------  3.3  –  Apreciação e  votação da proposta de  Desvinculação do Município de

Águeda da Associação Caminhos de Fátima;-----------------------------------------------------------
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----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------

----- “Primeiro para desmistificar, é pena que o representante do CDS, só cá esteja o Paulo

porque ele vai servir de porta-voz.------------------------------------------------------------------------------

----- Nós não vamos deixar de fazer aquilo que fazemos aos peregrinos, e que somos o

único concelho que o faz, porque isso não tem nada a ver com a  Associação Caminhos de

Fátima, diria claramente isso.------------------------------------------------------------------------------------

----- Quatro mil e tal euros que lhes dávamos de quota e que não servia rigorosamente para

nada é que eventualmente mais vale investirmos a melhorarmos ano a ano, temos vindo a

fazer há uma série de anos, a melhoria, sobretudo naquelas épocas mais criticas.--------------

----- Aquilo que nós defendemos e há aqui uma questão existencial de conflito entre nós e

esta Associação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Esta Associação tem como finalidade beneficiar  os caminhos de Fátima, mas adota

uma postura de quem não percebe o que são os caminhos de Fátima e sobretudo o que são

as peregrinações a Fátima, confundem-as com as peregrinações a Santiago.---------------------

----- As peregrinações a Santiago, e nós conhecemos-as aqui porque Águeda é um sítio de

passagem,  são  quase  contemplativas,  com  programas  pré  definidos,  com  toda  a

tranquilidade e calma.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- As peregrinações a Fátima são peregrinações que são autenticas corridas e temos essa

experiência, quando nós convidamos as pessoas por percursos mais curtos, mais seguros,

há  quase  uma necessidade  extrema de  lhes  ir  mostrar  primeiro  ou alguém,  porque  os

peregrinos  de Fátima não vão por  outros  caminhos,  eles  têm um terror  tremendo,  diria

quase, de irem fazer mais quilómetros.------------------------------------------------------------------------

-----  Quando  nos  aparecem  com  um  projeto,  agora  vou-vos  dizer  o  que  é  espantoso,

claramente nós não podemos estar numa coisa destas, não faz sentido. Não sei se sabem,

mas a entrada a norte, dos caminhos de Fátima, preconizado por estas pessoas, toda a

gente sabe que é a Estrada Nacional UM, as pessoas passam pelo centro de Albergaria, rua

de Santo António, que conheço muito bem, a rua de Espinheiros, direitos ao antigo campo

do Alba, fábrica Alba, Total, Serém, ponte do Vouga e vamos embora por aí fora, depois

entram na Mourisca e já sabemos como é que é, são os percursos que estão perfeitamente

otimizados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Pois bem, esta Associação dos Caminhos de Fátima, entendeu desafiá-los a chegarem

à  Volvo  e  irem  direitos  a  Silhó  depois  do  pontão  da  A25,  depois  do  Intermarchê  de

Albergaria, e entrarem num caminho de terra batida, pelo meio dos pinhais, três ou quatro

quilómetros,  as peregrinações de Fátima fazem-se imenso durante a noite, durante uma

série de quilómetros entrar outra vez em Serém, na estrada de Paus.-------------------------------

----- Incrível, nós tentamos demover estas pessoas e dizer-lhes “não, o objetivo é criarmos
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condições na Estrada Nacional”, mas não, querem a coisa completamente segura, mas não

vai servir para ninguém.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- O que nós vamos continuar a fazer é trabalhar com o IP e a criarmos condições para

isto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que vos posso dizer é que este ano vamos melhorar aquilo que fizemos no ano

passado porque é esse o nosso percurso, desde há uma série de anos, e há uma coisa que

sei indiscutivelmente, nós temos uma oferta aos peregrinos de Fátima que lamentavelmente

mais nenhum concelho lhes dá, vamos continuar a fazer e vamos estar durante aqueles

tempos todos na rua, agora, continuamos a desafiar as entidades para criarmos percursos

alternativos, nós temos sinalizados os pontos críticos todos, há zonas absolutamente criticas

em que as pessoas não têm passeio, nós nas épocas de maior fluxo de peregrinos, fazemos

inclusivamente, como toda a gente tem visto, supressões de pistas nas estradas nacionais,

temos gente na rua, dia e noite a acompanhar aquelas pessoas e a manter os cones que

vão  colocando  para  que  não  embalam  aquilo,  temos  isso  e  vamos  fazendo,  temos

sanitários, temos um apoio muito grande que damos aos peregrinos.--------------------------------

----- Nós vamos continuar, esta questão dos Caminhos de Fátima, é isto que vos disse, nós

vamos deixar  de pagar  quase cinco mil  euros por  ano de quota  para esta Associação,

porque efetivamente não corresponde, é só isto.”----------------------------------------------------------

-----  Não  havendo  inscrições  para  intervir  acerca  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de

Desvinculação  do Município  de  Águeda  da Associação  Caminhos  de  Fátima, o  Senhor

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

aprovar por maioria com uma abstenção do Grupo Municipal do PSD e um voto contra do

Grupo Municipal do CDS -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.4 – Apreciação e votação da proposta de Delimitação da ARU de Macieira de

Alcôba e do Quadro de Benefícios Fiscais Associados; --------------------------------------------

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

----- “ (…) dei indicações para que pudesse ser englobado Macieira de Alcôba, é exatamente

isso, é nos mesmos termos, e englobar Macieira de Alcôba que, por lapso, não consigo

explicar,  estava  mencionado,  mas  depois  em  termos  documentais  não  estava,  é

retificarmos esta questão e é isso o que está em causa.” -----------------------------------------------

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

----- “ Penso que na altura em que votamos a generalidade das ARUS do concelho, já tinha

alertado para a importância desta inserção e saúdo esta decisão e este trabalho técnico de

inserir também.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Contudo,  gostaria  de  colocar  aqui  uma questão  adicional,  se  existe  algum  projeto

público que possa alavancar a concretização desta regeneração urbana, particularmente,
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estes investimentos públicos são fundamentais para de facto servirem para alavancarem

aqui e além e as coisas não ficarem apenas ao acaso de qualquer iniciativa  privada que,

poderá acontecer ou não acontecer e se não acontecer, verdadeiramente, isto não passará

do papel.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Particularmente Macieira de Alcôba é um núcleo com caraterísticas bastante especiais

em termos e valorização cultural, em termos tradicionais, de investimentos já feitos e que

importa  ir  atualizando,  importa  ir  alargando  e  partilhando,  também ali  com um polo  de

turismo de natureza e a importância de qualquer investimento público, nestas circunstâncias

é fundamental para arrastar outros investimentos privados.---------------------------------------------

----- Esta é a questão que gostaria de colocar, se está previsto, ou se já está aqui planeado

algum  público, dentro desta ARU de Macieira de Alcôba?----------------------------------------------

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

----- “Estes incentivos são indiscutivelmente para privados e é isto que estamos aqui a fazer,

as ARUS não são as entidades públicas que vão beneficiar destes benefícios porque não se

aplica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora, por exemplo, no caso concreto de Macieira de Alcôba, num passado recente,

nós temos, por exemplo, uma coisa que, indiscutivelmente, acho que é um êxito, aquela

questão  dos  restaurante  da  “Escola”  que  foi  lá  feito  e  que  naturalmente  veio  dar,  pelo

menos,  alguma animação  aquela  Freguesia  e  torná-la  mais  apetecível  e  mais  visitável,

porque as pessoas chegam ali e têm um sítio onde possam alimentar-se.--------------------------

----- Temos lá outros projetos interessantes, nomeadamente o projeto do milho, que foi feito

num tempo recente e há todo um conjunto de atividades promovidas,  umas vezes pela

Câmara, outras vezes, por exemplo, o Centro de Marcha e Corrida que vai lá várias vezes, a

própria Junta de Freguesia tem vindo a dinamizar um conjunto de ações, diria que há aqui

um conjunto de incentivos com um conjunto de realizações que vamos fazendo para tornar

aqueles territórios mais apetecíveis, tem inclusivamente um PR lá, que é bastante tempo

visitado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora aqui, claramente, é importante fazermos uma divulgação boa destas ARUS, digo

da generalidade delas todas, para incentivarmos o investimento dos privados que têm aqui

um  conjunto de benefícios que de outra forma não têm e que muitas vezes não têm mesmo

conhecimento deles, uma das coisas que vamos tentar fazer, é divulgar bem este tipo de

incentivos  que  nós  estamos  aqui  a  fazer  porque  assim como  se  aplica  a  estas  áreas,

nomeadamente Macieira de Alcoba e outras freguesias, estamos a falar também daqueles

espaços  mais  degradados  que  estão  nas  zonas  centrais  das  nossas  freguesias,  por

exemplo, para não ser fastidioso, estou-me a lembrar, daquele centro antigo, que a gente

conhecia  de  Arrancada,  por  exemplo,  vejam  bem,  acho  que  há  ali  um  conjunto  de
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construções  que  era  bom  que  as  pessoas  percebessem  que  há  ali  um  conjunto  de

incentivos e que seria interessante nesta altura investir ali e fazer ali qualquer coisa para

remodelar aquilo, o Senhor Presidente da Junta, ainda há dias estivemos a falar sobre este

assunto, e é fácil reconhecermos que temos ali todo um edificado muito complicado, mas

atenção, dei como mero exemplo, porque muitos outros centros urbanos estão neste estado,

e precisamos efetivamente deste tipo de incentivos.------------------------------------------------------

----- É isso, os incentivos são para os privados, empresas e cidadãos individuais.” --------------

----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca da proposta da Câmara Municipal de

Delimitação da ARU de Macieira de Alcôba e do Quadro de Benefícios Fiscais Associados,

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

deliberou aprovar por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------

-------- 3.5 – Apreciação e votação do Regulamento de Concessão de Regalias Sociais

aos Bombeiros Voluntários;-----------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Como sabem, este assunto esteve em consulta pública e recebeu propostas de quem

entendeu, foi no final, depois de recebidas essas propostas, compilamos este documento

que aqui está que se trata tão somente de regalias sociais aos Bombeiros Voluntários.--------

-----  Numa época, em que quem acompanha a atividade dos Bombeiros,  percebe que o

voluntariado que está em franca crise, temos aqui um Dirigente dos Bombeiros, está em

franca crise, acho absolutamente importante, primeiro, haver por um lado reconhecimento

da sociedade e nós é isso que estamos aqui a querer fazer, e dar-lhe este conjunto de

incentivos que mais não é do que exatamente isso um incentivo ao voluntariado e uma

diferenciação, mas, sobretudo, uma forma da sociedade poder efetivamente homenagear e

reconhecer o trabalho destas pessoas que se dispõem a lutar vida por vida.----------------------

----- Uma nota, aplica-se somente a bombeiros voluntários, posso-me explicar, numa altura

em que há aqui uma vontade muito grande de criarmos unidades locais de Proteção Civil e

associações de bombeiros,  o voluntariado dos bombeiros é completamente diferente,  os

bombeiros têm um conjunto de requisitos e de obrigações que não se compadece com o

voluntariado neste tipo associações, é completamente diferente, a exigência é muito, muito

maior, o grau de dedicação é muito, muito maior, uma coisa é estar disponível para quando

houver um incêndio,  um desastre ou qualquer coisa, sair a correr,  a outra coisa é fazer

serviço, fazer formação e sobretudo garantir um conjunto de serviços efetivos durante o ano

inteiro e que só assim é que tem acesso a este tipo de benefícios e só assim é que são

considerados bombeiros voluntários.--------------------------------------------------------------------------

----- Há aqui, claramente, uma vontade de proteger e de incentivar este voluntariado, que é

um  voluntariado  absolutamente  determinante  e  fundamental,  diria  eu,  para  o  nosso
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dispositivo de Proteção Civil.”------------------------------------------------------------------------------------

-----  Não  havendo  inscrições  para  intervir  acerca  da  proposta  da  Câmara  Municipal do

Regulamento  de  Concessão  de  Regalias  Sociais  aos  Bombeiros  Voluntários,  o  Senhor

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

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

-------- 3.6 – Tomada de Conhecimento da declaração de alteração por adaptação do

Plano Diretor Municipal de Águeda, por força da entrada em vigor da alteração da

delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do Município de Águeda;----------------

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

----- “ Penso que a proposta está devidamente fundamentada, não há grande justificação,

isto é uma adaptação da lei que por força da entrada e é disso que decorre é legal.-------------

----- Ás vezes tenho a minha dúvida, como e nós todos temos que aprovar coisas que são

absolutamente legais e obrigatórias, mas é para isto que vos desafio”-------------------------------

----- Não havendo inscrições para intervir acerca do ponto acima referido, de imediato se

passou ao ponto seguinte da ordem do dia.------------------------------------------------------------------

--------  3.7  –  Apreciação  da  informação  escrita  do  Ex.mo Sr.  Presidente  da  Câmara

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira

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

da Lei 75/2013 de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente penso que, nós no período antes da ordem do dia, já fomos falando

daquilo que me parece mais relevante daquilo que aconteceu neste período, mas qualquer

dúvida, qualquer esclarecimento, estamos cá.”-------------------------------------------------------------

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

----- “Uma vez que o Senhor Presidente se dispôs a esclarecer qualquer dúvida e a fornecer

qualquer esclarecimento ou elemento, volto a pedir-lhe que não se esqueça de nos informar,

e em tempo útil Senhor Presidente, por favor, não espere outra vez cinco meses, para nos

dar informação, dê-nos a informação o mais cedo possível, sobre quem fez o caderno de

encargos da proposta dos seguros e que tipo de contrato tem o mediador de seguro com a

Câmara, uma vez que não consegui encontrar esses elementos que certamente existem nos

meus apontamentos e como foi formado.”--------------------------------------------------------------------

----- Joana Cristina Correia dos Santos – PSD; ---------------------------------------------------------

----- “As minhas questões são simples, dou os parabéns à Câmara pelo fantástico trabalho

que tem feito no âmbito do turismo, porque gosto de ver a minha cidade com gente e a

cidade está com gente, mas é preciso muito mais, falavam no comboio do Vouga e o norte

do  concelho,  tenho  muito  carinho,  até  sou  de  lá,  e  tenho  muita  pena  e  aproveito  este
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bocadinho,  de ver a praia fluvial  de Sernada completamente ao abandono,  acho que se

podia aproveitar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estou aqui a tentar dar algumas opiniões porque, aproveitando o fluxo que nós temos

de   pessoas  a  virem  ao  concelho  agora  com  o  comboio  histórico,  porque  é  que  não

aproveitamos  aquela  zona,  lembro-me  de  quando  era  miúda,  aquela  zona  era  muito

movimentada, acho que tem muito potencial.----------------------------------------------------------------

-----Outra questão que tenho, tem a ver com a fixação das pessoas em Águeda, se nós

formos pegar nos dados do PORDATA, conseguimos ver claramente que nós estamos a

ficar com um concelho envelhecido, estamos a ficar sem pessoas a fixarem-se em Águeda,

pergunto, se todo o investimento que nós estamos a ter no turismo, qual é o efeito que está

a ter economicamente e na fixação de pessoas em Águeda? Nós temos as empresas com

muito trabalho, mas as pessoas não se estão a fixar na nossa cidade e pergunto, e é uma

preocupação que tenho, o que é que está a ser feito? Porque é muito bonito vir a Águeda,

toda a gente fala em Águeda, temos os chapéus, mas depois há o resto, nós não temos

pessoas a fixarem-se em Águeda.------------------------------------------------------------------------------

----- Outra questão que também gostava de aproveitar, uma vez que falaram na estação

arqueológica do Vouga era, e é uma ideia que também deixo ficar, se não é possível criar

uma ponte pedonal na zona da antiga ponte do Vouga e porquê? Porque aquilo até é um

monumento histórico, está lá até a placa, até deixo uma ideia, porque é que não fazemos lá

um percurso? Também tem umas zonas giras, tem zonas muito interessantes. ------------------

-----  Outra questão que tinha,  também fiquei  muito contente por ver que a utilização da

piscina está a aumentar, também já fiquei mais agradada com a resposta, porque a nossa

piscina não dá resposta aos nossos munícipes e neste momento não tem condições, reparei

que a Câmara está preocupada, mas se calhar temos que acelerar um bocadinho”. ------------

-----  Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques - PJ de Macinhata do Vouga; -----------------

----- “Ilustre colega Deputada, nós não temos praias fluviais, temos um parque fluvial que faz

toda a diferença, não tem nada a ver com praia fluvial, por outro lado, já há algum tempo

com certeza que lá não vai ao parque fluvial, foi completamente limpo há quinze dias, foi

limpo depois de ter passado lá aquela cheia que deixou o parque completamente destruído

e se for lá vai ter uma agradável surpresa porque está completamente limpo e o acesso ao

rio foi facilitado, apesar de não ser praia fluvial.-------------------------------------------------------------

----- Peço só aqui ao Senhor Presidente, há um bocadinho falei do comboio e não disse

duas ou três coisas importantíssimas relativas ao museu, é rapidíssimo, só dizer-lhe que o

museu teve, falando do comboio há um bocadinho, no ano dois mil e dezanove, oito mil

duzentos e trinta e três visitas, só em fevereiro deste ano já teve seiscentas e sessenta  e

oito visitas, em janeiro e fevereiro, mil e sessenta e uma visitas, é seguramente o museu
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mais visitado do concelho e seguramente também um dos museus mais visitados de toda a

região, é também, segundo informações que tenho, o museu ferroviário mais visitado do

país.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Primeiro, Miguel,  suponho,  suponho não,  tenho quase a certeza que o caderno de

encargos foi feito internamente por funcionários da Câmara, não há ninguém a trabalhar ali

externo, penso que não, mas vamos ver.---------------------------------------------------------------------

----- Joana, relativamente à questão que coloca, relativamente à praia fluvial, apetecia-me

partilhar aqui um outro assunto que o Senhor Presidente não quis falar, não sei se vocês

sabem mas aquela zona está há muito tempo muito ameaçada pelo ICNF, tudo isto porquê?

Uma  das  medidas  compensatórias  da  barragem  de  Ribeiradio,  imaginem,  era  destruir

aquele açude, ainda não foi destruído porque vai colocar em risco indiscutivelmente a ponte

de Sernada, mas, há aí uma rapaziada que mesmo assim ainda não desistiu, nós a única

coisa que temos andado a fazer é a demonstrar que se retire o açude põem a estacaria da

ponte a descoberto, porque, não sei porquê, aquilo não tem qualquer tipo de interferência na

subida de lampreias e outras coisas todas, até porque é fácil de perceber, chegam lá cima,

até ao açude da Grela, lá em cima em Pessegueiro, daí para cima é que elas não passam,

mas até lá vão e aqueles açudes não têm rigorosamente nenhuma influência nisto, mas

andamos há uns anos numa guerra meio surda e com o cutelo permanentemente em cima

de  nós  com  a  ideia  que  querem  destruir,  se  isso  acontecer  aquele  espelho  de  água

desaparece imediatamente todo, mas por enquanto temos a ponte que não me parece que

seja, de qualquer forma é aquilo que o Senhor Presidente da Junta disse, não é praia, é um

parque fluvial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A praia é outra coisa e com outro tipo de exigências que nós não temos e se tivéssemos

que fazer evoluir algumas, acho que pode ser um desafio por daqui a algumas entidades,

indiscutivelmente a da Redonda e a do Alfusqueiro, são as que estão na primeira linha, são

indiscutivelmente as que chamam mais pessoas do nosso concelho,  não tenho qualquer

dúvida que essas duas são as que chamam mais gente, depois numa linha a seguir está

Bolfiar,  porque o rio Vouga depois acaba por ter montes de sítios onde as pessoas vão

ficando,  com toda a perigosidade,  tenho experiências muito más daquele rio,  porque as

pessoas têm areia, vão ficando, procuram sítios para se isolarem e é complicado porque o

rio também apela a isso.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente à ponte Vouga queria explicar  uma coisa,  a ponte do Vouga é uma

situação extraordinariamente complexa aquilo que lá está, toda a gente olha para a ponte

com saudosismo, eu também, acho que aquilo em termos de aspeto monumental tem, ela

não é classificada como monumento, não é lamentavelmente, no momento em que ela caiu,
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ouvi, na altura, alguns Ministros, chegaram a dizer, pelo menos um, que havia financiamento

para tal, mas o que é certo é que depois entramos em contacto com tal Ministério, pura e

simplesmente a coisa não se concretizou.--------------------------------------------------------------------

----- Em algumas candidaturas que nós fizemos, para reabilitar aquela ponte, dizem quase

sistematicamente é que há uma a duzentos metros e que não faz sentido inclusivamente

para a própria população que serve e não faz, e não faz.------------------------------------------------

----- Toda a gente percebe que reparar aquela ponte é muito mais caro do que fazer uma, no

lugar daquela, porque é.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já agora, porque é que nós não colocamos lá um passadiço por cima? O pilar que está

em pé, do lado da Mesa, é o pilar instável que deixou cair a ponte, ou seja, o outro quando

fez aquele balanço é que caiu, mas caiu empurrado por isso, porque o que o deixou cair foi

esse, o que está ainda em pé é o instável, o mais instável deles todos, nós não podemos

estar a fazer o que quer que seja nem a convidar pessoas para ir para um sítio que, muito

sinceramente, temos sérias duvidas que se mantenha em pé algum tempo e não sabemos

quando é que pode cair, é essa a razão, por isso é que a ponte está fechada.--------------------

----- Ela ainda não foi demolida, se calhar seria a melhor solução fazermos a demolição de

uma parte porque ainda vai preservando a esperança de que possa vir um dia qualquer

algum,  sei  lá,  algum  tipo  de  programa  que  nós  possamos  recorrer  e  com  apoio,  com

subsidio, uma  coisa qualquer, a Câmara naturalmente vai lá, de outra forma acho que não

vale a pena estarmos aqui a dizer que não é possível, do ponto de vista financeiro não é

possível repara aquela infraestrutura.--------------------------------------------------------------------------

-----  Depois  as  piscinas,  já  falamos  sobre  as  piscinas,  nós  estamos  a  tratar,  logo  que

tenhamos uma solução avançamos para o projeto,  agora,  a Câmara não tem o terreno

adequado,  temos  que  andar  aqui  num  processo  negocial  a  vermos  de  que  forma  e

salvaguardando-se  sempre  o  interesse  municipal,  porque  tem que  ser,  estamos  a  falar

indiscutivelmente de terrenos privados porque, olhem em redor, a Câmara não tem nenhum

terreno com estas caraterísticas, que eu acho, eu acho não, nós achamos, nós debatemos

isto profundamente, há um conjunto de caraterísticas que o terreno tem que ter, não pode

ser um terreno qualquer, num sitio qualquer e muito menos no campo, estamos à procura

desse terreno e vamos ver se conseguimos fazer uma coisa num sitio o melhor possível.”----

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

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

----- Fernando Gomes Almeida, -------------------------------------------------------------------------------

----- O que me traz aqui é o seguinte, congratulo-me pelo facto de agora ver um movimento

em favor do Vouguinha, mas lembro aqui que quando estava a passo, e a intenção era

encerrar, o movimento de utentes, principalmente da Vila da Mourisca, mobilizou e fez uma
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manifestação em Aveiro com algum impacto, exigindo o Vouguinha na linha, eu berrei lá

muito pelo Vouguinha, e ninguém falou aqui nesse movimento.----------------------------------------

----- O Senhor de Macinhata do Vouga, o Senhor Presidente, se calhar, até nem sabe que

esse movimento se movimentou em favor do Vouguinha e que teve esse impacto. Depois

veio-se a refletir numa proposta à Assembleia da Republica, é importante não se esquecer

desse movimento que de facto são importantes para que não se esqueçam as coisas que

são tradicionais da nossa terra.----------------------------------------------------------------------------------

-----  Tinha  também  a  questão  da  ponte  velha  do  Vouga,  mas  o  Senhor  Presidente  já

esclareceu, mas também lembro aqui que a ponte é histórica e teve a sua influência até na

questão da guerra entre os monárquicos e os republicanos, foi fundamental aquela ponte.----

-----  Era importante recuperá-la,  era importante porque também faz parte da história  tal

como  está  a  ponte  romana,  também  aquela  faz  parte  da  nossa  história  mais  recente.

Também é importante que as pessoas se mobilizem em prol da recuperação daquela ponte,

passei por lá e estive muitas vezes à espera para passar uns pelos outros, mas estivemos lá

e ela tinha a sua história.”-----------------------------------------------------------------------------------------

-----”Chamo-me Luís Grilo, é uma questão rapidinha, tem a ver com a intervenção inicial do

Francisco, sobre uma pergunta do Bloco e que acho que não ficou bem percebida.-------------

-----  A  Câmara  Municipal  respondeu  ao  levantamento  nacional  das  necessidades  de

realojamento  habitacional  e  disse  que  não  há  nenhuma habitação  social  a  precisar  de

remodelação nem a precisar de ser demolida e que também não existe nenhuma situação

de precariedade habitacional e a nossa dúvida tem a ver com estes valores, isto tem a ver

com  a  Câmara  não  ter  respondido  ou  na  ótica  da  Autarquia  é  esta  a  realidade  do

concelho?”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ângelo Reis ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Obrigada Senhor Presidente, não sabia que nós não podíamos falar a segunda vez no

final, mas já que abriu o precedente, é só um minutinho mesmo.--------------------------------------

----- O minutinho é para dizer ao Senhor Presidente da Câmara que a minha maneira de

falar e a minha voz exaltada, quando falo para público, para pessoas, até lá em casa  às

vezes com a minha filha e com a minha esposa, com os meus amigos, estão-me sempre a

mandar  falar  baixo,  é  um defeito,  não  sei  se  é  defeito  se  é  feitio,  se  me traz  alguma

vantagem, se calhar não, mas essa é minha maneira de estar.----------------------------------------

----- Mas também, Senhor Presidente, só um reparo, sobre os cães diga-me alguma coisa

por favor.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Fernando, prometo que um dia, era bom eu ter vida por alguns anos, para fazer
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algumas memórias, porque de certeza que aparece lá o Vouguinha, porque desde que fui

Presidente  da  Junta  de  Macinhata  que  tenho  andado  envolvido  nestas  lutas,  encontrei

muitas vezes com muita gente, noutras às vezes estava sozinho ou sentia-me mais só, mas

essas lutas lembro-me delas todas e do que aconteceu, por isso é que disse aqui há um

bocado que quando aparece alguém aqui a dizer “estamos a lutar por isto” venham sempre

porque não fazem mal nenhum falar nisso, bem pelo contrário.----------------------------------------

----- Passamos por tempos muito difíceis quando o comboio andou para fechar, aí tenho

gratas recordações porque sei o que se fez e onde se fez, muito bem, inclusivamente, na

deliberação e no parecer que foi feito por aquela comissão técnica, há lá frases engraçadas

que sei  quem as disse,  que foram subscritas completamente,  e que naquela  altura nos

salvaguardou a linha,  que foi  a última grande recuperação que fez aquele balastro todo

entre Sernada e Águeda e que nos viabilizou esta parte para aqui, falta-nos agora ver o que

é que vai acontecer até aquela parte mais a norte de Sernada a Oliveira de Azeméis, vamos

ver. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Luís, não sei quem é que fez o inquérito, mas há uma coisa em que estamos a trabalhar

na estratégia  local  de habitação,  não tenho presente o tal  questionário,  não fui  eu que

respondi e não acompanhei, não sei, não faço ideia.------------------------------------------------------

----- Agora, indiscutivelmente, nós, neste momento, sentimos que é uma prioridade para o

concelho estarmos aqui a abordar de uma maneira muito séria a questão da habitação, nós

inclusivamente,  muito  em  breve,  vamos  ter  aqui  a  estratégia  local  de  habitação  para

aprovarmos  todos  e  vão  ver  que  temos  ali  metas  e  compromissos  que  queremos

estabelecer nesta matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------

------  Já  agora,  há um bocado,  a  Joana falou  na questão  dos números e  da perda da

população, há aqui um paradoxo, sei que a Câmara e algumas Juntas de Freguesia têm

posto aí algumas casas velhas abaixo, em alguns sítios, mas não são assim tantas e o que

é certo é que,  subitamente, diria que quase subitamente, é um drama comprar casa ou

alugar casa em Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda há uns dias, estive com uma pessoa que tem andado a correr para Recardães, e

não sei para onde, aqui à volta, e tem sido complicado, portanto as casas e não sei porquê,

mas subitamente, tivemos um nível de ocupação maior.-------------------------------------------------

------  A  outra  questão  que  nós  também sentimos,  vou  só  dar  mais  dois  indicadores,  o

desemprego estamos conversados, mas há mais dois indicadores que queria aqui só focar,

um tem a ver com a questão dos números de miúdos na escola, nós estamos a aumentar as

turmas,  certo? Há escolas que se previa  que se calhar  fossem fechar  daqui  por  algum

tempo e neste momento, estou a falar por exemplo, na escola de Travassô, que ainda este

ano teve mais uma turma, acho que é muito bom, e outras mais.-------------------------------------
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----- Depois, é a questão do Centro de Saúde, nós temos falta de médicos, não é só por

isso, mas há mais pedidos de inscrição de pessoas que não estavam cá.--------------------------

------ São estes os dados que tenho e espero que isto depois se repercuta em residentes

oficiais.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pela uma horas e cinquenta e três minutos, do dia

vinte e nove  de fevereiro, 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:                                                                                                                                      
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