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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

24/FEVEREIRO/2012 

 

 

------ Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou-se a 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 

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

------ 1 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ATAS:  -----------------------------------------------

------ 1.1. – Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 16/12/2011. --------

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

------ 3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------

------ 3.1. – Apreciação da Informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal 

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

Município; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Discussão e Substituição dos Representantes da C.P.C.J. - Comissão 

Protecção Crianças e Jovens de Águeda; -----------------------------------------------------------

------ 3.3 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara da Municipal de Águeda 

sobre a Expansão do Sistema Regional de Carvoeiro  – Apreciação do aditamento 

ao contrato de concessão e a nova redação aos estatutos com as alterações 

propostas, no âmbito de entrada para a Associação de novos municípios e do 

processo de expansão do SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios 

Associados, por admissão dos Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, repartição do 

património e outras alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas 

legislativas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.4 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda sobre o 

Parecer da Comissão “Ambiente, Energia, Mobilidade,  Urbanismo e Obras 

Municipais” relativo à sinalética do Concelho de Ág ueda - submissão do 

requerimento à Comissão; -------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.5 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda sobre o 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas. ----------------------------------------- 

------ A Sessão foi Presidida pelo Senhor ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA 

ALMEIDA , Presidente da Mesa de Assembleia Municipal e Secretariada pelas 

Senhoras Marlene Domingues Gaio  e Carla Eliana da Costa Tavares . ------------------ 
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------ Tendo sido constituída a Mesa e verificada a existência de quórum, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, declarou aberta a Sessão pelas 21 

horas, tendo cumprimentados os Deputados da Assembleia Municipal, o Executivo, a 

Comunicação Social e o Público presente. ----------------------------------------------------------

------ À Sessão Ordinária compareceram os seguintes Deputa dos da Assembleia 

Municipal:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Celestino de Almeida – PS; ------------------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD; ---------------------------------------------

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

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

------ Carlos Alberto Baptista Guerra – PS; -----------------------------------------------------------

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

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

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

------ Tiago André da Costa Soares – PS; ------------------------------------------------------------

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

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

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

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD; ------------------------------------------------- 

------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS; -----------------------------------------------------------

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

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD; -------------------------------------------------------

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

------ Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto – CDS-PP; -----------------------------------

------ Compareceram igualmente à Sessão Ordinária os segui ntes Presidentes 

das Juntas de Freguesia (PJF): ----------------------------------------------------------------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão; --------------------------------------

------ Rui Pedro Pinho Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo; ---------------------------

------ Heitor Pereira Abrantes Garruço – PSD – PJF de Aguada de Cima; ------------------

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PSD – PJF de Belazaima-do-Chão; --------------

------ Jorge da Silva Mendes – PS – PJF da Borralha; --------------------------------------------

------ Victor Manuel Abrantes da Silva – PSD – PJF de Castanheira do Vouga; -----------

------ Manuel de Almeida Campos – Ind. – PJF de Espinhel; ------------------------------------

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

------ Alcides de Jesus – PSD – PJF de Lamas do Vouga; --------------------------------------- 
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------ Pedro Daniel Henriques Rodrigues – Plenário – PJF de Macieira de Alcoba; -------

------ Armando Paulo Almeida Galhano – PSD – PJF de Macinhata do Vouga; ------------ 

------ Jorge Santos Pereira  – PSD – em substituição do PJF de Recardães; --------------

------ Manuel Oliveira Duarte – CDS-PP – PJF de Segadães; ----------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PS – PJF de Travassô; ---------------------------------------------

------ Patricia de Pinho Martins – CDS-PP – em substituição do PJF de Trofa; ------------

------ Carlos Alberto Carneiro Pereira – PSD – PJF de Valongo do Vouga. -----------------

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiveram presentes o s seguintes 

Membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Jorge Henrique Fernandes de Almeida – PS – Vereador e Vice-presidente; --------

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

------ Carla Jacinta Garruço de Almeida – PSD – Vereadora; -----------------------------------

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

------ Brito Salvador – PSD – Vereador; ---------------------------------------------------------------

------ Manuel Correia Marques – PSD – Vereador. -------------------------------------------------

------ Não comparecem à Sessão os seguintes Deputados da A ssembleia 

Municipal, que apresentaram Justificação de Falta : ------------------------------------------

------ Dália Maria Silva Santos Costa – PS; ----------------------------------------------------------

------ Daniela Carina Alves Mendes – PS; ------------------------------------------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Barrô; -------------------------------

------ Fernando Tavares Pires – PSD – PJF de Óis da Ribeira; ---------------------------------

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

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, deu conhecimento dos 

pedidos de substituição para a Sessão, apresentados pelos seguintes Deputados 

Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Daniela Carina Alves Mendes:  -----------------------------------------------------------------

------ “Por motivos pessoais não me poderei estar presente na Assembleia Municipal  

de 24 de fevereiro de 2012, como tal peço que procedam à minha substituição na 

mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sem mais de momento. -----------------------------------------------------------------------------

----- Respeitosos cumprimentos, ------------------------------------------------------------------------

----- Daniela Mendes.” -------------------------------------------------------------------------------------

----- Dália Maria Santos Silva Costa:  ----------------------------------------------------------------

----- “Dado não poder estar presente na próxima Assembleia Municipal a realizar dia 
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24/02/2012, sou pelo presente a pedir a minha suspensão de mandato por um mês e, 

também a minha substituição. ---------------------------------------------------------------------------

------ Grata pela atenção dispensada, ----------------------------------------------------------------- 

------ Dália Costa.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio - PJF de Barro:  -------------------------------------

------ Não podendo, por motivas profissionais, participar na Assembleia Municipal do 

dia 24 de fevereiro, vem solicitar a V. Exa. que se digne a justificar a sua falta, nos 

termos da alínea c), do nº 1, do art. 38º., da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com a 

redação da Lei nº 5-A/02, de 11 de janeiro. ----------------------------------------------------------

------ Atentamente, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Wilson Gaio.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – PJF da Trofa:  ----------------------------------------

------ “Carlos Alberto Ferreira da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Trofa, não 

podendo, por motivas particulares, participar na Assembleia Municipal do dia 24 de 

fevereiro, vem solicitar a V. Exa. que se digne a justificar a sua falta e indica para o 

substituir, nos termos da alínea c), do nº 1, do artº 38º., da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, com a redação da Lei nº 5-A/02, de 11 de janeiro, a Sr.ª Patricia de Pinho 

Martins, tesoureira da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------

------ Atentamente, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Carlos Silva.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Pedro Alexandre Almeida Gomes – PJF de Recardães:  ------------------------------

------ “Por motivos profissionais, não me é possível estar presente na sessão de 

Assembleia Municipal do dia 24 de fevereiro de 2012, pelo que peço a minha 

substituição pelo secretário da Autarquia, Vitor Sérgio Batista Figueiredo. -----------------

------ Com os melhores cumprimentos. ----------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Junta de Freguesia, -----------------------------------------------------------

------ Pedro Alexandre Almeida Gomes”. -------------------------------------------------------------- 

------ Posteriormente, foi apresentado ofício enviado pela C.P.C.J. de Águeda, 

relativamente ao pedido de indicação ou renovação de mandato dos representantes  

da C.P.C.J. de Águeda na Assembleia Municipal, que se transcreve: ------------------------

------ “Assunto: Pedido de indicação ou renovação de mandato dos representantes da 

Assembleia Municipal nesta C.P.C.J. de Águeda. -------------------------------------------------

------ Como é do conhecimento de V. Exa. e, de acordo com o art. 26º, do Anexo à Lei 

147/99, de 1 de setembro, os mandatos dos representantes da Assembleia Municipal  
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terminam após completarem os dois anos consecutivos, não podendo ser renovados 

por mais de seis anos. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Pelo que, os mandatos dos digníssimos representantes termina em 19 de 

fevereiro do corrente ano, solicita-se a renovação e indicação dos novos 

representantes dessa Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------

------ Mais se informa que: --------------------------------------------------------------------------------

------ Dra. Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto: 1 mandato – 2 anos; ---------------

------ Dra. Carla Eliana Tavares: 3 mandatos – 6 anos – Não pode renovar mais; --------

------ Dra. Isabel Maria Santiago Ferreira: 1 mandato – 2 anos; --------------------------------

------ Dra. Marlene Domingues Gaio: 1 mandato – 2 anos. --------------------------------------

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

------ O Presidente da Comissão de Protecção, -----------------------------------------------------

------ Dr. José Marques Vidal.” --------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente, foi apresentado ofício enviado pela ANMP – Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, relativamente à Reorganização Administrativa Territorial 

Autárquica: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Assunto: Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. -------------------------

------ Temos o prazer de informar V. Exa. que se encontra disponível no Sítio da 

internet da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) a Proposta de Lei 

nº 44/XII, relativa à Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. -------------------

------ Tal diploma seguirá agora os procedimentos legislativos habituais na Assembleia 

da República, conducentes à sua discussão e aprovação. --------------------------------------

------ Quando a correspondente lei entrar em vigor, iniciar-se-á o processo formal 

respeitante à reorganização administrativa do território das autarquias locais, sendo 

que nesse quadro, os órgãos autárquicos e, em particular, as assembleias municipais, 

serão chamados a pronunciar-se e a apresentar as respectivas propostas. Só com lei 

aprovada e em vigor, naturalmente, é que se iniciarão os procedimentos 

formais/institucionais a levar a cabo pelas autarquias locais e pelos seus órgãos. -------

------ No entanto, a ANMP terá que dar o seu parecer à Assembleia da República 

sobre a Proposta de Lei 44/XII. Por isso, e com o objectivo de habilitar a ANMP a 

emitir um parecer sobre tal proposta, somos a solicitar a V. Exa. que, da forma mais  

urgente possível, sejam remetidos a esta Associação os comentários que entender 

convenientes sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Com os melhores cumprimentos. ---------------------------------------------------------------- 

------ O Secretário Geral ----------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Artur Trindade.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, foi apresentada e lida uma Moção pelo Deputado Municipal Armando 

Paulo de Almeida Galhano, Presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga 

de lamento sobre a queda da parte do tabuleiro da Ponte do Rio Vouga, na antiga 

E.N.1., que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------- “MOÇÃO” --------------------------------------------------------

------ “ A Assembleia de Freguesia de Macinhata do Vouga, não pode deixar de 

lamentar a queda de parte do tabuleiro da Ponte sobre o Rio Vouga na antiga E.N.1. --

------ Entendemos que as entidades responsáveis que, sabendo do estado crítico em 

que estava a referida ponte, deviam ter tomado as medidas julgadas necessárias para 

evitar a já previsível derrocada. -------------------------------------------------------------------------

------ Sem querer atribuir responsabilidades, até porque temos consciência de que é 

fácil culpar os actuais responsáveis políticos, mas os anteriores não estão isentos de 

culpa, apelamos a quem de direito, em especial à Câmara Municipal de Águeda para 

que exerça todos os esforços no sentido de que se processe a reconstrução desta 

obra que muito orgulhava o nosso Concelho. -------------------------------------------------------

------ Para além de ser uma obra que muita falta faz às populações, é um legado dos 

nossos avós que devemos preservar por todos os meios ao nosso alcance. --------------

------ Macinhata do Vouga, 23 de Dezembro de 2011 ---------------------------------------------

------ Esta Moção foi aprovada por unanimidade em Assembleia de Freguesia de 23 de 

Dezembro de 2011 “. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente à Moção apresentada, usaram da palavra os Deputados 

Municipais, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------------------- 

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

------ “Eu queria só fazer um comentário a esta Moção, por uma razão extremamente 

simples. Eu acho que, de uma vez por todas, nós neste País temos que ter alguma 

consciência das realidades em que vivemos. -------------------------------------------------------

------ Eu sei que historicamente é muito bonito manter uma Ponte daquelas, como 

outras que nós temos no Concelho e como há, se calhar, dezenas ou centenas pelo 

País fora. Mas, o problema é que quando o dinheiro tem que ser escumado para as 

necessidades básicas temos que decidir duas coisas: Acudir ao que é “fundamental” 

acudir ou então acudir às “Pontes” e mantê-las direitas e quando o dinheiro não chega 

 para tudo, eu penso que as pessoas também devem ter alguma responsabilidade, 

porque também se deve ter um bocado a consciência de que “lamentar” aquilo que é a 

nossa própria responsabilidade é uma redundância, porque a responsabilidade da 
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Ponte é também das pessoas de Macinhata do Vouga. Assim, como das outras 

Freguesias são da responsabilidade individual de cada um dos habitantes. ---------------  

------ Em Macinhata do Vouga ninguém se chegou à frente para pôr o dinheiro para 

manter a Ponte direita e em bom estado. O que é que foi feito? O que aconteceu foi 

uma coisa muito simples; foi a parte mais prática, em que a Câmara Municipal de 

Águeda foi lá e tapou a Ponte. Por acaso, caiu lá só uma pessoa, podiam lá ter caído 

mais, porque depois da Ponte estar tapada, eu também lá passei de bicicleta. -----------

------ O que é que aquilo, neste momento, vai fazer? Vai fazer desviar uma rota 

histórica que é o “Caminho de Santiago”, que desviava quem vinha por Lamas, 

passava por debaixo da Ponte que foi restaurada e passava a Ponte, cruzava a 

estrada e ia passar por detrás da Pousada. ---------------------------------------------------------

------ Em termos economicistas e nós sabemos que nem tudo pode ser economicista 

mas, em termos economicistas, o que nós temos que pensar fundamentalmente neste 

momento, é que é irreal reconstruir uma Ponte daquelas, porque aquilo precisa de 

reforços, talvez precise de um tipo de obra que envolve umas centenas de milhares de 

euros, porque sem esses gastos a Ponte não fica segura; não fica estável e não serve 

para coisa nenhuma. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, também é bom que as pessoas de Macinhata do Vouga pensem se, de 

fato, estão na intenção de despender do bolso delas para restaurar uma Ponte 

daquelas, que é uma Ponte antiquíssima e que serviu enquanto não havia outra e que 

é uma Ponte que faz muito jeito a meia dúzia de pessoas que ali vivem.--------------------

------ Mas, de uma vez por todas, neste país nós temos de pensar que ou temos ou 

não temos e a mania das grandezas de termos tudo bem conservado, fez-nos durante 

muitos anos chegar aonde estamos agora. ----------------------------------------------------------

------ Portanto, eu respeito muito a Moção da Freguesia de Macinhata do Vouga e 

tenho respeito pelas pessoas, mas também é bom que as pessoas tenham respeito 

fundamentalmente por elas próprias e que este tipo de situações sejam entendidas 

como aquilo que tudo mundo torna as coisas naturais, quer dizer, é que a idade das 

coisas um dia acaba com elas, como acaba connosco e acaba com tudo. -----------------

------ Assim, é preciso remodelar, é preciso pensar, é preciso construir, é preciso 

reviver de novo, se calhar, com outras condições, mas não propriamente a pensar que 

particularmente, neste momento, que alguém vai ter dinheiro para construir uma Ponte 

daquelas, que nem sei quanto é que irá custar, mas que custa muito dinheiro. ----------- 

------ Respeito o Senhor Armando Galhano e também queria dizer isto muito 

diretamente na sua qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, respeito 
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efetivamente o sentimento das pessoas, mas também é bom que, como Presidente da 

Junta da Freguesia e perante as pessoas reforce que nós não vivemos num “mundo 

de anjo” e vivemos num “mundo de inferno”, onde o dinheiro é escasso e não chega 

para tudo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela – PSD:  ----------------------------------------------

------ “Eu só venho aqui contrapor o que disse aqui o Professor Martins, com o qual eu 

não concordo nada.  

------ Em primeiro lugar, quero salientar que as pessoas de Macinhata do Vouga já 

pagam os seus impostos; --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Em segundo lugar, se calhar, foi por má gestão dos anteriores anos que a Ponte 

sobre o Rio Vouga chegou ao estado que chegou; ------------------------------------------------ 

------ Em terceira lugar, é de referir que a Ponte do Rio Vouga é um monumento 

nacional – mil duzentos e trinta e quatro. Quer dizer, os outros conseguiram sobreviver 

durante estes anos todos e nós, hoje, achamos por bem que só porque não há 

dinheiro, vamos meter abaixo. Mas, isso não pode acontecer, porque aquela Ponte é 

um monumento histórico e Águeda, na minha opinião, não se pode dar ao luxo de 

perder mais um monumento, além dos tão poucos monumentos que ainda conserva. -- 

------ No entanto, também compreendo que o País não está em maré de determinadas 

situações, mas, se calhar, compete a todos nós, unir-nos conjuntamente com Agueda 

e com Lamas do Vouga para que essa situação possa ser revertida – não pode ser de 

outra maneira.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Por isso mesmo, eu não posso concordar em nada com o que o Professor 

António Martins disse nesta Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------  

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

------ “Eu aceito perfeitamente que o Professor António Tondela não concorde comigo, 

Aliás não tenho nada que ir contra com quem não concorda comigo. Mas, também lhe 

digo que a Grécia tem monumentos que vão muito antes de mil duzentos e tal e como 

os quis manter, neste momento está como está. ---------------------------------------------------

------ Se nós efetivamente queremos despender de umas centenas largas de milhares 

de euros, conforme eu ouvi o Senhor Presidente da Câmara falar, acho muitíssimo 

bem, mas então este País vai ter que ter opções. O Chefe da Troika já foi embora e eu 

fico com a sensação de que como o homem foi embora e agora foi para a Grécia, nós 

já podemos começar a gastar outra vez, parece que ele é que estava a apertar os 

cordões à bolsa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Todos nós respeitamos a “História”, o problema é que a “História” custa dinheiro 

e a mural é uma coisa muito gira, mas o porta-moedas normalmente não acompanha a 

mural e discordemos ou não discordemos; só discordamos na forma porque no fato de 

manter as coisas não discordamos, mas se não as podemos manter então alguém que 

venha cá dar soluções para as mantermos. --------------------------------------------------------- 

------ Eu não sei se a culpa foi desta Câmara Municipal ou se foi da anterior, ou se não 

foi culpa de ninguém. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Na verdade, às vezes, gastasse muito dinheiro mal gasto e poderia ser investido 

noutras coisas, mas o problema é que normalmente quem manda é que estabelece a 

hierarquia das coisas e muitas das vezes quem está nessas bancadas e 

responsavelmente suporta a hierarquia de decisão de quem manda, porque lhes vota 

o Plano de Atividades e Orçamentos. Portanto, como lhes suporta, o dinheiro vai para 

um lado e, obviamente, que depois vai faltar para os outros. -----------------------------------

------ Mas, entretanto, digam lá qual é a solução para fazer a “Ponte” e fazer o resto, se 

qualquer dia nós quase que não temos dinheiro para comer.” --------------------------------- 

------ Alcides de Jesus – PJF de Lamas do Vouga – PSD:  ----------------------------------  

------ “Eu venho aqui para dar uma resposta ao Doutor António Martins, porque em 

2009 eu alertei nesta Assembleia Municipal sobre a situação em que estavam os 

pilares da Ponte sobre o Rio Vouga na antiga E.N.1.. Agora, se calhar, é preciso uma 

centena de milhares de euros para reparar a Ponte e nessa altura, se calhar, só umas 

poucas dezenas dava para reparar a Ponte. --------------------------------------------------------

------ Estamos de acordo quando diz que há crise e que há falta de dinheiro, mas o que 

se está a passar no Largo 1º de Maio, foi destruir o que foi pago e, se calhar, foi 

bastante caro e que ainda estava bem e que estão a destruir. Mas, afinal, há ou não 

há dinheiro?” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD:  ----------------------------------------- 

------ “Eu acho que estamos a ter aqui uma discussão quase estéril e sem fundamento. 

Sabemos que a Ponte tem um valor “Histórico” e que Águeda é tão carente de 

monumentos de valor Histórico e até classificados, que deve a todo o custo preservar 

o valor histórico. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Há dias passei e olhei demoradamente para a Ponte sobre o Rio Vouga e 

daquele conhecimento mínimo que tenho de engenharia, pareceu-me que não assim 

precisos muitos milhares para resolverem o problema da Ponte. ------------------------------

------ Portanto, eu sugeria ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que mandasse 

fazer um estudo e que nos trouxesse aqui o valor exato de quanto custa a 
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reconstrução daquela Ponte para saber efetivamente do que é que estamos a falar 

porque, se calhar, esse valor é muito inferior ao valor das pistas cicláveis em Águeda. 

------ Assim, penso que deve mandar fazer o estudo e com o valor exato do custo da 

reconstrução depois podermos, efetivamente, tomar uma decisão esclarecida, porque 

assim não temos a noção do que estamos a falar e até podemos estar a eliminar uma 

Ponte com um documento e um valor patrimonial de Águeda muito importante por uns 

escassos milhares de euros. 

------ Portanto, eu sugeria que se fizesse um estudo para se saber do valor exato que 

custa a reconstrução da Ponte sobre o Rio Vouga.” ----------------------------------------------

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

------ “Eu acho bem todas as manifestações que hajam por parte das populações. Acho 

que o valor Patrimonial e Histórico da Ponte não está em causa, bem como o valor 

que teve na transposição do rio, porque está associada a toda aquela vida, inclusive 

às invasões; ainda há pouco tempo comemorámos a manutenção da república, antes 

do Combate das Barreiras foi ali o primeiro embate. ---------------------------------------------- 

------ A proposta mais coerente que temos aqui é que a Câmara Municipal faça a 

possibilidade rápida de ver se ainda existe alguma candidatura no âmbito do QREN 

para a realização das obras, que não são uns milhares, é calculado acima de um 

milhão e meio de euros. -----------------------------------------------------------------------------------

------Portanto, que se faça uma candidatura e que se verifique da possibilidade e até 

de não a reconstrução para passagem de veículos automóveis, mas uma reconstrução 

que permita a passagem de pessoas ou a passagem de bicicletas.” ------------------------- 

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD:  ---------------------------------------------------- 

------ “Isto falando de responsabilidades, posso dizer que acompanhei há pouco tempo 

uma obra que era uma casa antiga e história em que houve a obrigação de manter a 

mesma. Tratava-se de uma casa de um particular, o qual teve que a manter e se 

ruísse ele tinha que a manter porque era obrigado a conservá-la, porque tratava-se de 

um particular, mas é claro que o Estado não tem essa obrigação, pela palavras que 

estão aqui expostas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A “Ponte sobre o Rio Vouga” também é uma obra antiga e histórica, pelo que tem 

que ser preservada, o que aconteceu foi que cortaram o acesso á Ponte e 

imediatamente deveriam ter feito uma intervenção na Ponte, como eu já disse na 

última Assembleia Municipal, tratava-se apenas de uma pequena intervenção de 

manutenção e essa intervenção iria custar pouco dinheiro. -------------------------------------

------ Agora que deixaram cair a Ponte é que vai custar muito dinheiro e é só esse o 
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problema, porque meter lá uns perfis, travar a Ponte e com uns camiões de betão 

fixarem os pilares da Ponte, tinha sido muito simples e rápido e tinha sido feito no 

verão passado. Mas, não foi feito e agora custa muito dinheiro. Desculpem-me, mas 

eu chamo a isto falta de responsabilidade, assim como estar a dizer tudo aquilo que se 

está aqui a dizer é muito mau e não se pode dizer. -----------------------------------------------

-------- É certo que agora a intervenção da Ponte irá custar muito dinheiro, mas há aqui 

edifícios em todo o lado e o que é que faz com eles? Preservam-se, o que não quer 

dizer que se vai arranjar tudo de novo, seguram-se até haver dinheiro para se poder 

arranjar. Era o que se deveria ter feito com a Ponte do Vouga, agora não porque vai 

ficar muito caro, além do aspecto miserável que lá está.” --------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca da Moção em discussão, o 

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

Assembleia, por Maioria, com 7 Abstenções (3 CDS-PP; 1PSD; 1 Independente e 2 

PS), deliberou aprovar a Moção apresentada pela Assembleia de Freguesia de 

Macinhata do Vouga e subscrita por diversos cidadãos. -----------------------------------------

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

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, passou à discussão e 

aprovação da ata da Sessão anterior: -----------------------------------------------------------------

------ 1.1. – Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 

16/12/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto, o Senhor Presidente da 

Mesa, colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por Unanimidade, 

deliberou aprovar o texto da Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada em 16/12/2011. ----- 

------------------------------ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -----------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou ao Período de 

Intervenção do Público, informando que a Mesa, para o efeito, não tinha recebido 

qualquer inscrição para intervir. ------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Neste Período de Antes da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da 

Assembleia Municipal de Águeda, intervenções que se transcrevem na íntegra: --------- 

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD:  -------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, recentemente o PSD, numa 

conferência de imprensa, abordou alguns dos temas que estão na Ordem do Dia e, 

para sua surpresa, o Senhor Presidente em vez de reagir aos conteúdos da 

conferência de imprensa, mais uma vez volta a reagir fazendo juízos de valor 
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completamente despropositados. -----------------------------------------------------------------------

------ Senão vejamos: O Senhor Presidente da Câmara Municipal diz que lamenta a 

falta de sentido Institucional e Cívico dos protagonistas da conferência de imprensa. ---

------ O que é que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda preferia que 

nós tivessemos feito? Que ignorássemos o que se passa em Águeda? Que não 

falássemos dos desperdícios de dinheiros públicos que estamos a ter com as obras no 

centro da cidade, pondo abaixo obras que ainda nem sequer tinham sido rececionadas 

definitivamente como o Largo 1º de Maio? ----------------------------------------------------------- 

--------- As opções das obras propostas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

já há muito tempo que são pressionadas por nós, basta andar para trás e se, por 

exemplo, formos à Assembleia de 29 de Outubro de 2010, já aqui o PSD se referia às 

obras que estão a ser propostas e que estão a ser executadas. -------------------------------

--------- Senhor Presidente da Câmara Municipal, quer que não falemos na Carta 

Educativa? Na alteração desta Carta que tem que ser feita e que teimosamente o 

Senhor Presidente teima em não fazer? Quer que continuemos impávidos e serenos a 

assistir às suas afirmações de que o Polo Pateira Nascente não foi criado porque os 

Senhores Presidentes de Junta de Freguesia não se entenderam para definição do 

local? Quando passados alguns dias vem dizer que, afinal, se calhar, já não se 

justifica fazer o mesmo? ----------------------------------------------------------------------------------

------ Afinal, em que é que ficamos Senhor Presidente? É para fazer ou não é para 

fazer? Se não se fizer é porque não se justifica ou porque os Senhores Presidentes de 

Junta não se entenderam? -------------------------------------------------------------------------------

------ Precisamos, de uma vez por todas, de ver esta situação esclarecida. ---------------- 

------ Quer que não questionemos o porquê do segundo Polo de Águeda, que estava 

previsto, ainda que não escrito, para a zona mais serrana da Freguesia de Águeda e o 

Senhor Presidente da Câmara querer pô-lo na zona baixa de Águeda? ---------------------

-- Senhor Presidente, quer que não questionemos a qualidade das obras das Escolas 

que estão a ser feitas, algumas como a Escola Fernando Caldeira, que ainda não 

terminaram as obras e já estão a precisar de intervenção, como verificámos aqui 

várias vezes? ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, quer que não questionemos essa aberração que o Senhor 

Presidente criou com as pistas clicáveis, onde ninguém anda? Se, em vez disso, 

tivesse criado zonas para as pessoas andarem e praticarem desporto todo o ano, isso 

sim teria sido um bom investimento, pois anda aí meio mundo a andar a pé pelas 

bermas das estradas por falta de espaço para praticar desporto. ----------------------------- 
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------ Quer que não questionemos porque se está a gastar todo aquele dinheiro para a 

Incubadora Cultural, outrora nova sede da D’Orfeu que tinha sido prevista para o 

Edifício do Instituto da Vinha e do Vinho e que está a ser construído no Parque da Alta 

Vila, alterando completamente o sentido daquilo? ------------------------------------------------- 

------ Quer que não perguntemos porque é que se comprou a Pensão Santos?------------ 

------- Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, se existem rumores sobre o 

Casarão, porque é que não se esclarece logo isto de uma vez e não publica no site da 

Câmara os terrenos comprados no Casarão com as respetivas áreas medidas pela 

Câmara Municipal e a quem comprou, assim como as áreas escrituradas. -----------------

------ O Grupo Municipal do PSD pede ao Executivo desta Câmara Municipal que nos 

faça chegar esta informação.----------------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Câmara disse numa reunião de Executivo: “Vamos 

assumir a divisão entre quem está com a Câmara Municipal e quem não está”, numa 

resposta ao Doutor Brito Salvador. Não nos surpreende essa sua ameaça, pois se a 

afirmação é recente, a prática já é antiga, numa visão que tem o seu expoente máximo 

com as Juntas de Freguesia, onde o Senhor Presidente não tem uma política de 

igualdade nem de respeito por elas e onde quem reclama é logo encostado. Veja-se o 

caso da Freguesia da Trofa, de Valongo do Vouga e de Agadão, entre outras. -----------

------ Se já sabíamos que o Senhor Presidente da Câmara só governava para alguns, 

agora ficamos com maiores certezas e maiores preocupações, pois aquilo que antes o 

Senhor Presidente tentava camuflar, gora já nem a esse trabalho se dá.” --------------- 

------ Joana Cristina Correia dos Santos (PSD):  -------------------------------------------------

------ “Águeda é conhecida e caracterizada pelo empreendorismo das suas gentes. ----- 

------ Recentemente vinte e nove Empresas do Concelho foram distinguidas com o 

Prémio PME Excelência 2011. --------------------------------------------------------------------------

------ “Águeda” é um Concelho fortemente industrializado e a Câmara Municipal devia 

ajudar e potenciar ainda mais essas valias e não andar distraída com obras 

megalómanas, que pouco mais acrescentam à cidade. ------------------------------------------

------- Às vezes, com poucos recursos pode fazer muito. Recordo-me que 

aproximadamente há um ano falei nesta Assembleia na necessidade de uma Carta 

Turística para Águeda, ao que o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu 

que estava a ser feita não só a Carta Turística de Águeda mas também um projeto de 

Marketing Turístico para a cidade com projetos de ação para valorização integrada da 

sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No entanto, passado um ano, o que vemos é uma cidade descaracterizada 
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com obras nas suas praças principais sem melhorias práticas para os seus habitantes. 

--------- Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, reitero, mais uma vez, 

como já fiz diversas vezes, que devemos aproveitar as sinergias que podem ser 

geradas entre a Câmara Municipal e as Instituições do Concelho de Águeda. ------------

--------- Num Concelho industrializado como o nosso, podemos criar condições para 

desenvolver o conceito de Turismo Industrial. ------------------------------------------------------

------ O termo refere-se ao ato dos empreendedores abrirem as suas instalações para 

grupos interessados em conhecer as estruturas e as unidades produtivas. ----------------

--------- Senhor Presidente da Câmara, é este tipo de iniciativa que, efetivamente, 

fazem a diferença e que valorizam por si o produto.” --------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil 

Nadais Resende da Fonseca, apresentou os esclarecimentos que entendeu 

necessários às questões apresentadas pelos Deputados Municipais, intervenção que 

se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu gostaria apenas de fazer um breve comentário sobre a questão da Ponte e 

pouco mais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A intervenção da recuperação daquela Ponte custa vários milhões de euros. ------

------ Contrariamente aquilo que foi aqui afirmado, não é com os camiões de betão que 

se recupera um monumento. Aliás, não está classificado, podia estar mas não está. 

Portanto, a recuperação de um monumento faz-se como deve ser. --------------------------

------ Aquilo que nós fizemos na altura e dado o quadro económico-financeiro 

existente, foi tornar aquela Ponte não perigosa para quem lá passava. Colocámos 

dispositivos que só permitissem a passagem a pé. ------------------------------------------------ 

------ Posso dizer-vos que, independentemente daquilo que se possa pensar, o 

relatório dizia que nós deveríamos apenas vedar ao trânsito pesado em alturas de 

cheia e nós fomos muito mais providentes que isso.-----------------------------------------------

------ O relatório também dizia que o pilar que estava mais degradado não era aquele. -

----- Aquilo que nós estamos a ver é se arranjamos alguma verba de um Programa 

Comunitário que nos possa apoiar para recuperar. Se houver, tudo bem. ------------------

------ No entanto, recebemos uma carta do IPAR, em que disseram que se fossem 

feitas obras de recuperação eles queriam acompanhar e disseram também que não 

tinham linhas para apoiar a recuperação de obras de Municípios. O que nós dissemos 

foi que não nos importamos de passar a Ponte para Nacional, já que ela só está há 

dezasseis anos na mão da Câmara e ainda não obtivemos resposta a esta questão.----

------ Quanto ao Engenheiro Hilário Santos que questiona as obras, não ponho 
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problemas nisso, são opções. Mas, eu lembro-me que no mandato autárquico anterior 

questionavam que não fazíamos obras. --------------------------------------------------------------

------ Eu não sei que obras é que o PSD pretende que sejam feitas. Aquilo que diz e 

que usa sempre é que quer obras nas Freguesias do Concelho. Aquilo que me parece 

que falta essencialmente nas Freguesias é água e saneamento; essa é uma falta 

básica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A estratégica que nós estabelecemos no início do mandato para o 

desenvolvimento do Concelho, nós entendemos que não tínhamos capacidade, só por 

nós, de alavancar essas obras, porque a Câmara Municipal não conseguia reunir os 

meios financeiros para dar a contrapartida financeira necessária para complementar 

os fundos que teria de ir buscar para fazer essas obras e, simultaneamente, alavancar 

as outras vertentes que teriam e por aí teria de enfrentar. Estou a falar de 

Regeneração Urbana e estou a falar em Educação. ----------------------------------------- 

Aquilo que nós fizemos, fizemos de boa fé e que vocês aderiram também, foi aderir a 

um projeto intermunicipal, que devo dizer-vos que é o único em termos nacionais, da 

forma como está, que sofreu das vicissitudes e está a sofrer das vicissitudes da crise. -

------ Neste momento, está bloqueado por falta de decisão de mandar avançar as 

obras, porque há uma fase de concurso que está parada porque não há ordem para 

avançar e a outra está parada porque estão os documentos no Ministério das 

Finanças para o Senhor Ministro dar ordem para avançar. ------------------------------------ -

----- Esta situação está a causar enormes transtornos no Concelho de Águeda. Aquilo 

que nós pensávamos é que já teríamos muitos outros problemas aqui para enfrentar, 

que era o problema da reposição dos pavimentos nas estradas e, infelizmente, eu não 

sei se chegaremos ao final deste ano já com alguns buracos, porque as coisas estão 

bastante atrasadas e nós gostaríamos que não estivessem. -----------------------------------

------ Quanto á Carta Educativa, posso dizer-vos que a Carta Educativa pode ser 

revista por duas entidades, ou da Câmara Municipal ou do Governo. A Câmara 

Municipal entende que não há necessidade de rever a Carta Educativa e, pelos vistos, 

somos acompanhados pelo Governo também, porque tem aprovado todas as 

propostas que temos feito e não tem qualquer objeção a essa situação. --------------------

----- No que se refere ao Pólo Pateira – Nascente, efetivamente, nunca tivemos uma 

localização que merecesse a concordância conjugada das Juntas de Freguesia 

daquela zona. Mas, conjugado com isto, há uma notória diminuição da natalidade e 

como tal, aquilo que nós temos, neste momento, é que decidimos não avançar, neste 

momento, com a construção do Pólo porque as necessidades daquele Pólo serão 
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sofridas pelos outros circunvizinhos. Ou seja, nós teríamos de andar a tirar salas em 

todos os Polos para criar mais uma. ------------------------------------------------------------ Em 

termos de gestão da Carta Educativa, trazia-nos mais alguns problemas, mais 

algumas despesas também e mais algumas despesas em algumas situações que nos 

pareciam de maior dificuldade. --------------------------------------------------------------------------

- Também quero dizer aqui assim que nós esperamos que abram, rapidamente, as 

candidaturas porque nós temos e tínhamos tudo preparado, inclusivamente, e posso 

falar nisso mais tarde porque têm vindo uns rumores de que a Câmara Municipal não 

teria meios financeiros ou que teria dificuldade nisso, nós temos tudo preparado para 

poder fazer todas as Escolas que estão candidatadas, com exceção do Pólo Pateira – 

Nascente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, aquilo que precisamos é que abram os concursos para que nós nos 

possamos candidatar e esperamos, fazemos votos que não haja alteração de 

prioridades, porque tudo estava feito para que as Escolas entrassem e pudéssemos 

concluir a Carta Educativa durante, pelo menos três Escola, uma concluída e a grande 

maioria delas e outras em construção para que, dentro deste Quadro Comunitário, 

fosse possível ter todas as Escolas renovadas no Concelho. É isto que esperamos.-----

------ Quanto ao segundo Pólo de Águeda, foram analisadas diferentes localizações. A 

localização mais no centro da Cidade tem a ver com Políticas de Cidade que são 

vividas um pouco por todo o lado, não só por Portugal, mas pela Europa. ------------------

------ Nós, em Portugal e, mais uma vez e aqui em Águeda também, não estamos a 

expandir. Nós não temos mais população. -----------------------------------------------------------

------ Por isso, não faz sentido estar a colocar estes equipamentos fora dos Centro 

Urbanos. A tendência que há é de trazê-los para dentro dos Centro Urbanos para que, 

cada vez, mais nós tenhamos aquilo que os Ingleses dizem, que é “Walk Way City”, ou 

seja, uma cidade em que se pode andar a pé e em que podemos aceder aos serviços 

andando a pé. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Por isso, é que a Escola virá para dentro da Cidade e este Pólo IItambém, como 

é do vosso conhecimento, visa aqui dar uma outra resposta, que é a uma Instituição 

de Águeda, que se não fizermos este Pólo correrá sérios riscos de ter problemas de 

funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à qualidade da obra da Escola Fernando Caldeira, quando foi das obras 

lá em baixo da Margem Norte, já surgiram aqui comentários que a qualidade da obra 

que não era a melhor. Nós temos aqui muitos engenheiros e há muita gente a dizer 

que as coisas não estão bem. ---------------------------------------------------------------------------
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------ Aquilo que se verifica é que a qualidade é deveras aceitável, porque o Largo 1º 

de Maio, estou certo e confio no acompanhamento de obra que é feito pelos Técnicos 

da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Posso dizer-vos que já não é a primeira nem a segunda vez só naquela obra são 

mandados materiais para trás que não são aceites e que são mandados pisos, etc., 

porque não aceitamos qualquer coisa, a Câmara de Águeda quer e exige que a 

qualidade das obras seja boa e é isso que estamos a fazer. Obviamente que há 

problemas, não há obras sem problemas. -----------------------------------------------------------

------ Quanto às Pistas Cicláveis e Zonas, nós e por isso é que gostei tanto das 

perguntas do Senhor Engenheiro Hilário Santos, procurámos e estamos a promover 

zonas para praticar desporto. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ A obra que dizia que ia dar o salto e mudar a questão do Largo 1º de Maio, lá por 

ter sido feita há pouco tempo não temos que perpetuar e vão dizer-me uma coisa: 

Aquele auditório que lá estava servia para alguma coisa? Tinha condições para 

alguma coisa? Alguém o defende? É que ninguém o defendia. --------------------------------

------ Aquilo que estamos a fazer é eliminar um erro e os erros corrigem-se e nós 

temos uma oportunidade de o corrigir com 15% daquilo que custaria noutra altura por 

daqui a uns anos; é isso que estamos a fazer. É colocar dois bares e um restaurante 

naquela zona; é colocar árvores naquela zona. Na nossa perspetiva, isto é, 

efetivamente, corrigir um erro. É dar mais zonas para desporto às pessoas de Águeda. 

Mas, também, relativamente a todos os terrenos que comprámos na margem 

esquerda do rio, podemos informar a como é que foi comprado cada metro, assim 

como informar que as áreas que estão nas Finanças não vão coincidir com as áreas 

que nós comprámos. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Para que não venham levantar mais tarde essa suspeição, informo desde já 

porque as áreas não vão coincidir, porque nós fazemos o levantamento topográfico 

rigoroso de cada terreno; os terrenos batem uns com os outros e não crescem. ---------

------ Nós comprámos esses terrenos todos onde queremos fazer o canal, que será 

adjudicado muito em breve, e posso dizer-vos que esses terrenos custaram 

quatrocentos e vinte e oito mil e trinta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos, que foi 

quanto investimos para criar espaços verdes para a Cidade. -----------------------------------

------ Sobre as pistas cicláveis, que dizem que não são utilizadas, hoje, por acaso, 

parei o carro e tirei uma fotografia a uma pessoa que vinha de bicicleta nas pistas 

cicláveis e tenho visto mais gente. O problema disto é uma “mudança de 

mentalidades” e nós lá chegaremos. Se, estivermos cá todos, daqui por uns anos, nós 
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vamos ver o que será esta situação. -------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Engenheiro Hilário Santos sabe que em relação a estas coisas eu 

espero ter tempo para assistir e ver quem é que tem razão; eu espero ter tempo para 

isso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a Incubadora Cultural, o projeto era um projeto com a D’Orfeu e sem a 

D’Orfeu. A D’Orfeu é uma Entidade com a qual nós fazemos parcerias, que discutimos 

o que temos a discutir e acordamos ou não acordamos. ----------------------------------------- 

------ O projeto da Incubadora Cultural é um projeto para Águeda É um projeto da 

Autarquia que pode ser feito com a D’Orfeu, que pode ser feito com outra Entidade ou 

poder ser feito com a Câmara Municipal sozinha. -------------------------------------------------

------ O Instituto da Vinha e do Vinho (I.V.V.) nunca esteve pensado para a D’Orfeu. O 

Instituto da Vinha e do Vinho (I.V.V.) tem a sua função e posso dizer que se me 

perguntarem o que é que tenho previsto, eu respondo que não tenho nada previsto. 

Mas, eu não tenho problemas de assumir. Tem a função de fazer acontecimentos 

pontuais, não vai ter uma utilização definitiva, porque eu acho que o local tem tantas 

potencialidades que não vamos entrar de qualquer forma. --------------------------------------

------ Posso dizer que já tive várias propostas para ocupar aquele espaço e que não 

aceitei nenhuma, porque eu acho que é um espaço que tem tantas potencialidades e 

eu não tenho que deixar tudo condicionado, posso deixar abertura para que se 

possam desenvolver novos projetos e é por isso que aquele espaço tem enormes 

potencialidades e vamos deixar para que seja um projeto que traga muitas mais-valias 

para Águeda ou então que, no futuro se decida o que é que vamos fazer com aquele 

espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à Pensão Santos, era uma possibilidade colocar lá serviços públicos, mas 

era preciso que os serviços públicos quisessem vir. Portanto, não se preocupem. ------ 

Neste momento, o espaço está a ser ocupado. Este ano começarão as obras ehá 

utilização para aquele espaço e penso que será uma utilização que servirá todo o 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao pavilhão e piscinas de Valongo do Vouga, se há um erro que 

temos neste processo é de não termos analisado devidamente aquele projeto e termos 

acredito que é um bom projeto. -------------------------------------------------------------------------

------ Vamos assumir que aquele projeto não é um bom projeto, porque está 

desatualizado e tem custos brutais e não há financiamentos para ele. ----------------------

------ Quando verificámos que a Câmara Municipal era a única entidade financiadora 

daquele projeto, porque não havia mais ninguém a colocar lá dinheiro; quando 
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analisámos a capacidade financeira da Câmara Municipal de deslocar meios para lá, 

verificámos que isto era um projeto que quando estivesse concluído estava velho e 

não respondia a nada. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- Aquele projeto, por exemplo, em termos de lugares sentados, tem mais lugares 

do que vai ter o Pavilhão do GICA, tem uma conceção muito  antiquada e não há 

fundos para aquele projeto. ------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, tivemos que tomar uma decisão ou andávamos aqui a enganarmo-nos 

todos e mais cinquenta mil num ano e mais setenta mil e prolongávamos as coisas 

durante décadas e não iam ter utilização, quando estivesse pronto não correspondia a 

nada, ou tomávamos as decisões e estamos cá para tomar decisões, embora elas, por 

vezes, possam ser difíceis. -------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao saneamento e água penso que a Câmara Municipal não vai apoiar 

aquela estrutura e isso já foi comunicado ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia. 

A Câmara Municipal de Águeda não apoia aquela estrutura, porque aquele projeto não 

tem viabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu apoiei aquele projeto, e pensava que tinha sido claro, porque tinha feito uma 

análise àquele projeto. -------------------------------------------------------------------------------------

---- Vamos analisar Valongo do Vouga e os pavilhões que tem. Analisemos: Valongo 

do Vouga tem um pavilhão dentro das Escolas, que não tem dimensões de desporto, 

mas tem um pavilhão; tem um outro pavilhão na Casa do Povo, que permite treinos. ---

------ Nós não somos um País rico. Nós temos que ter um pavilhão no Concelho de 

Águeda que sirva para desporto de alta competição e isso estamos a fazê-lo. ------------

------ Portanto, as necessidades de pavilhões de elevado rendimento em Águeda, por 

mim estão supridas. Vamos ter um pavilhão, porque não tínhamos nenhum, temos 

outros pavilhões e a Câmara Municipal teve oportunidade e já tem outro pavilhão que 

também permite treinos, que é o pavilhão da Escola Fernando Caldeira. Esse pavilhão 

é da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, a respeito daquela infraestrutura não há possibilidade de continuarmos 

a apoiar, sendo a Câmara Municipal de Águeda a única entidade a apoiar. ----------------

------ Ainda temos outro pavilhão em Águeda que é o da Escola Adolfo Portela, que 

também serve para treinos e depois temos outro na Escola de Fermentelos; temos 

também o pavilhão da L.A.A.C.; o pavilhão de Belazaima do Chão; o pavilhão de 

Travassô e o pavilhão de Aguada de Baixo que apoiámos agora também. Portanto, há 

uma série de pavilhões no Concelho de Águeda. --------------------------------------------------

------ Aquilo que se verifica é que nós, no Concelho de Águeda, já temos um número 
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de pavilhões por habitante muito elevado. -----------------------------------------------------------

---------- Quanto ao Casarão, aquilo que nós estamos contra, eu não sei se é o 

procedimento da Assembleia da República que, mandasse as coisas para o ar sem 

antes se pedir os esclarecimentos, porque aquilo que foi dito, na Conferência de 

Imprensa, a respeito das áreas do Casarão, eu não tenho conhecimento de alguma 

vez ter sido questionada a Câmara Municipal sobre essa situação porque, como 

sabem, nós damos conhecimento daquilo que fazemos; nós não escondemos isso. ----

------ O lançar da desconfiança para o ar é que eu acho que não está bem por parte de 

pessoas que exercem cargos políticas e que estão na vida pública, porque aquilo que 

se devem lembrar é que um dia poderão estar nas mesmas circunstâncias e estão na 

mesmas circunstâncias de certeza que também não gostarão de ver esse tipo de 

situações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi feito o levantamento topográfico rigoroso de cada terreno no Casarão e foram 

pagos ao valor estipulado os metros quadrados encontrados pelo levantamento 

topográfico. Obviamente que há áreas muito díspares nas Finanças. Aquilo que nós 

não fizemos foi um acerto de extremas nas Finanças porque se não daqui por um ou 

dois anos é que andaríamos a poder ter lá algumas. ---------------------------------------------

------ Quem quiser ver a planta topográfica com os metros todos de cada parcela de 

terreno está á disposição de cada um para poderem consultar. -------------------------------

------ Relativamente às Juntas de Freguesia, acho que deve ser uma violência para os 

Presidentes das Juntas de Freguesia terem de colaborar com alguém que considerem 

que tem tão mau feitio e tem tantos defeitos e, sinceramente, que eu não quero que os 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia sejam obrigados a conviverem com 

alguém que consideram tão pouco. --------------------------------------------------------------------

------ A Câmara Municipal de Águeda tem capacidade para exercer as suas funções e, 

por isso, nós não temos problemas. Nós, ou estamos de acordo e temos ideias, ou 

temos ideias e queremos implementá-las. -----------------------------------------------------------

------ Cada um assume as suas responsabilidades: A Câmara Municipal assume as  

suas responsabilidades; as Juntas de Freguesia assumem as suas e assim não nos 

chateamos. Cada um diz aquilo que o outro deve fazer e onde é que falha. ----------- 

Acho que os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia se devem deixar de nos 

violentar e de ter esse tipo de relacionamento com a Câmara Municipal, que eu tenho  

honra de dirigir. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à obra na Praça Doutor António Breda, a mesma está a decorrer. Houve 

uma paragem pelo carnaval segundo fui informado pela contratação efetiva e pelo 
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acordo que a Empresa tinha com os seus funcionários, que era de fazerem férias pela 

altura do carnaval e mais nada se passa a respeito desta obra e a mesma irá 

continuar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a Escola de Macinhata do Vouga, vou rescindir com a Empresa, porque 

abandonou a obra face a exigências que lhes foram colocadas pelo gestor de 

insolvências, que eles não conseguem cumprir e, portanto, informaram-nos que vão 

terminar com a obra. Estamos a fazer o levantamento de tudo o que está feito e para 

avançar com novo concurso público. Obviamente que isto vai atrasar bastante a obra. 

------ Quanto ao Plano Intermunicipal de Transportes, aquilo que tenho para dizer é 

que a Autarquia de Águeda entregou todos os elementos e estamos à espera que 

agora seja feita uma primeira proposta para nos ser entregue. --------------------------------

------ Por último, queria aqui referir que, como também já aqui foi aqui abordado, anda 

por aí uma vaga de cartas anónimas e eu queria agradecer à Eunice Neto que me 

informou que a tinha recebido. Não posso agradecer a outros Membros desta casa 

que, pelos e-mails que lá estão referidos, também receberam e não tiveram a mesma 

atitude. Mas, aquilo que eu vos quero dizer é o seguinte: Eu acho que é uma cobardia, 

a todos os níveis, quem se esconde debaixo do anonimato para fazer aquilo que faz. 

Isto não tem a ver comigo, tem a ver com qualquer um de vós que está por aí; tem a 

ver com a vida pública e a vida privada. --------------------------------------------------------------

------ Eu acho que quem “diz” deve assumir as suas responsabilidades. Eu assumo as 

minhas responsabilidades e aquilo que eu acho é que cada um cidadão deve assumir 

as suas responsabilidades. Quem não toma essa atitude e se esconde no anonimato; 

quem entende que pode ser vítima de represálias e faz o que faz com mentiras de 

uma ponta a outra, lamento mas não pode ser considerado cidadão e deve merecer o 

nosso repúdio total. Eu acho que isto deveria ser para todos vós”. ---------------------------

--------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------

------ 3.1. – Apreciação da Informação Escrita do Exmo. Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda acerca da Atividade Municipal, bem como da situação financeira 

do Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Águeda passou à 

apreciação da Informação Escrita do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Águeda, informando que a Mesa, para o efeito, não tinha recebido qualquer 

inscrição para intervir. -------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Discussão e Substituição dos Representantes da C.P.C.J. - Comissão 

Proteção Crianças e Jovens de Águeda; -------------------------------------------------------------
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------ De imediato, foi apresentado o relatório de atividade da CPCJ - Comissão 

Proteção Crianças e Jovens de Águeda pelo seu Presidente, José Carlos Raposo 

Marques Vidal, e uma lista conjunta apresentada pelos Grupos Parlamentares, que a 

seguir se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------------------------

------ “Assunto: Pedido de indicação ou renovação de mandato dos representantes da 

Assembleia nesta C.P.C.J. de Águeda. ---------------------------------------------------------------

------- Como é do conhecimento de V. Exa., de acordo com o ar.tº 26º do Anexo à Lei 

147/99, de 1 de setembro, os mandatos dos representantes da Assembleia Municipal 

terminarem após completarem os dois anos consecutivos, não podendo ser renovados 

por mais de seis anos. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Pelo que, os mandatos dos digníssimos representantes termina em 19 de 

fevereiro do corrente ano, solicita-se a renovação e indicação dos novos 

representantes dessa Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------

------ Mais se informa que: --------------------------------------------------------------------------------

------ Dr.ª Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto: 1 mandato – 2 anos; ----------------

------ Dr.ª Carla Eliana Tavares: 3 mandatos – 6 anos – Não pode renovar mais; ---------

------ Dr.ª Isabel Maria Santiago Ferreira: 1 mandato – 2 anos; ---------------------------------

------ Dr.ª Marlene Domingues Gaio: 1 mandato – 2 anos. ---------------------------------------

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

------ O Presidente da Comissão de Protecção, -----------------------------------------------------

------- Dr. José Marques Vidal. “ -------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem do Dia, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a 

Assembleia, por UNANIMIDADE, deliberou aprovar a Proposta apresentada para os 

Representantes da Comissão Alargada da Protecção de Crianças e Jovens de Águeda 

C.P.C.J. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Dr.ª Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto; -----------------------------------------

--------- Dr.ª Dália Maria Silva Santos Costa; ---------------------------------------------------------

--------- Dr.ª Isabel Maria Santiago Ferreira; ----------------------------------------------------------

--------- Dr.ª Marlene Domingues Gaio”. ---------------------------------------------------------------

--------- 3.3 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara da Municipal de Águeda 

sobre a Expansão do Sistema Regional de Carvoeiro  – Apreciação do aditamento 

ao contrato de concessão e a nova redação aos estatutos com as alterações 

propostas, no âmbito de entrada para a Associação de novos municípios e do 

processo de expansão do SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios 
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Associados, por admissão dos Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, repartição do 

património e outras alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas 

legislativas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da Assembleia 

Municipal de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------

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

------ “Senhor Presidente da Câmara Municipal, recebemos um documento extenso, 

impossível de analisar à luz daquilo que deveria ser o rigor de análise de um 

documento do tipo destes, que já vem emanado do Executivo Municipal com 

aprovação na sua globalidade pelos Senhores Vereadores, mas que é um documento 

que ao CDS-PP oferece algumas dúvidas. Tem algumas dúvidas, particularmente no 

momento em que, como aqui já se disse, o Governo está a reter algumas decisões 

porque está em fase de auditoria de tudo aquilo que se passava no País. -----------------

------ Acho muito bem que se audite, que se limpe, que se emagreça e que se ponham 

as coisas claras, transparentes e eficazes para custarem menos dinheiro e gerarem 

mais produtividade, mais rigor e mais bem-estar. --------------------------------------------------

------ Encontramo-nos aqui, neste momento, perante três entidades: A Sociedade de 

Municípios do Carvoeiro Vouga, composta pelos Municípios que, em boa verdade 

capta, produz e cede o “precioso livro” de que todos precisamos para viver. --------------

------ Estamos perante uma outra entidade que é a entidade concessionária da 

distribuição em alta do produto, que é as Águas do Vouga. Águas do Vouga essas 

que, segundo os dados que apurei e que tive pouco tempo para o fazer, é detida em 

100% com a Acuaport. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Acuaport essa que procurei quem era o corpo acionista e a única coisa que 

encontrei foi que é uma tal Criar Vantagens - Águas e Resíduos, Lda.Limitada. Não sei 

se é verdade mas, de facto, apliquei no site e não encontrei mais nada e criou-me 

alguma estranheza que uma sociedade limitada, a não ser que tenha um grande 

capital, esteja a suportar tudo aquilo que é, a nível nacional, um leque de dezoito 

intervenções com várias concessões espalhadas pelo País e que é a detentora das 

tais Águas do Vouga que tem uma concessão com a Sociedade dos Municípios do 

Carvoeiro que termina em 2016. Concessão essa que começou em 1996, por um 

período de vinte anos. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Segundo rezam os acordos de concessão com a Empresa Águas do Vouga, esta 

tem que proceder aos investimentos necessários para quando acabar a concessão, 

deixa as infraestruturas rigorosamente em bom estado e no estado em que as 
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encontrou para que alguém que de novo volte a concessionar vá adquirir um 

património em bom estado. ------------------------------------------------------------------------------

------ O que é que nos vêm aqui propor com este aditamento ou com esta revisão de 

estatutos? Que, mais uma vez, assim num género de ajuste direto, se vão dar dez 

anos de exploração a uma entidade que só termina a sua concessão daqui a quatro 

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

------ Aquilo que aqui nos vem a ser proposto é que, mais uma vez, aquilo que deveria 

ser feito, era um concurso que seja substituído por um negócio de concessão por 

aquilo que é na prática, digamos, que o ajuste direto, que é uma coisa que está na 

moda, porque nos recordamos aqui há cerca de dois anos atrás, noventa e tal por 

cento daquilo que se fazia em Portugal era por ajuste direto e não por concessão. ------

---- As obras, às vezes, até se dividiam para que com o ajuste direto fosse mais fácil e 

fosse mais prático de gerar obra sem ter que ter o controle que deveria ter, das 

entidades que deveriam controlar. ---------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que aqui nos vem a ser proposto é que havendo necessidade de 

remodelar e aumentar, provavelmente, a rede. Aliás, aumentar há, porque entretanto 

estão aqui a pedir a entrada de dois novos Municípios, que estão com problemas de 

ter água em boas condições, que é o caso do Município de Oliveira do Bairro e de 

Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Portanto, aquilo que nos vêm aqui propor é que sejam dados mais dez anos às 

Entidades a troca de um investimento de trinta milhões de euros. Trinta milhões de 

euros, esses dos quais treze milhões serão para essa tal entidade Águas do Vouga e 

os restantes de cerca de dezassete milhões vem do Plano Operacional de 

Reorganização do Território. -----------------------------------------------------------------------------

------- Este investimento, conforme diz o documento, será ressarcido pelas Águas do 

Vouga, numa renda que vai ser durante o período que se vai prolongar durante os 

restantes catorze anos, ou menos de catorze anos porque entretanto há o período de 

investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que nos vêm propor é que ela vá pagar uma renda a utilizar o investimento 

que vai ser feito, investimento esse que, na minha opinião, teria obrigatoriamente de 

se fazer para no mínimo manter a rede que está neste momento. Porque, se viermos 

aqui há colação com o problema da entrada do Município de Vagos e do Município de 

Oliveira do Bairro, há que questionar também se quem entra de novo, se calhar, não 

teria que suportar um bocado mais uma parte do investimento do que aqueles que já 

estão instalados, ou seja, se os que estão neste momento terão a obrigação de fazer 
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um esforço financeiro para levar a água a Oliveira do Bairro e a Vagos. Mas, isso é 

uma outra discussão. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, Senhor Presidente da Câmara, aquilo que está aqui fundamentalmente 

em causa é que é uma proposta duvidosa, se nós partirmos do pressuposto de que 

tudo aquilo que é público ou semipúblico deve, em primeira mão, estar ao dispor do 

concurso de quem se candidate para pagar melhor e gerir melhor o investimento. ------

------ Também devo dizer Senhor Presidente, muito claramente, fugindo um bocado à 

humildade que eu, se calhar, deveria ter, mas que a esmagadora maioria dos 

Senhores Membros desta Assembleia nem sequer leram todo o documento que 

suporta a decisão que vão ter que tomar aqui hoje, tenho sérias dúvidas disso. ----------

------ E porque há, já no passado já algumas situações que, com base muitas das 

vezes na falta de conhecimento global e total dos documentos que aqui se votam, 

foram votadas aqui muitas coisas erradamente e pelo dever das discussões que aqui 

se têm e as reclamações que aqui se fazem, algumas das obras que o Senhor 

Presidente está a fazer mal até foram votadas nesta Assembleia Municipal, ou foi por 

desconhecimento ou por ignorância ou então por clara vontade de as votar, eu acho 

que este tipo de documentos que transformam em muitos anos a obrigatoriedade de 

ficar bem colados a investimentos e a realidades, que este tipo de documentação deve 

ser votada com uma certa cautela, particularmente com o conhecimento de toda a 

gente daquilo que, efetivamente, está a votar. ------------------------------------------------------

---- O que é que, no fundo, nós estamos aqui a consolidar? É continuidade da 

existência da Sociedade de Municípios do Carvoeiro Vouga; a manutenção de uma 

Sociedade Águas do Vouga e entretanto, a entroncar numa nova Sociedade que foi 

criada para distribuição em baixa, que se chama AdRA. -----------------------------------------

----- Ou seja, numa altura em que se pretende emagrecer nós estamos a discutir a 

continuidade de três Entidades que têm três corpos administrativos, que tem três 

estruturas, que estão dentro de um mesmo leque fazendo coisas muito idênticas e 

que, na minha opinião, eu devo questionar se será correto manter toda esta estrutura 

ou alterá-la, atendendo a que há uma nova realidade a que se chama Aguas da 

Região de Aveiro. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Entidade essa que, como já aqui foi dito anteriormente, e eu trago de novo á 

coação porque, entretanto, este ponto dela fala, tem feito zero no cumprimento de um 

acordo que estabeleceu e que levou a esta Assembleia Municipal em Julho de 2009, 

tenha dada a sua anuência à adesão às Águas da Região de Aveiro, criando um 

compromisso mútuo entre as Águas da Região de Aveiro para investir e os cidadãos 
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para retribuir. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, o que é que aconteceu até agora? Aconteceu muito simplesmente que os 

cidadãos foram, já por dois anos, seriamente penalizados, pagando o aumento 

constante das suas tarifas para ajustar às tarifas de Albergaria-a-Velha, que era nessa 

altura o ponto de referência em termos de valores. Os cidadãos foram constantemente 

massacrados com impostos, levados também a pagar à AdRA, cumprindo a sua parte 

quando a AdRA não cumpre a dela. -------------------------------------------------------------------

------ Meus Senhores, neste momento, eu não sei se já comparam as tarifas da AdRA, 

mas as tarifas já estão todas iguais á de Albergaria-a-Velha e prevê-se que em 2013 é 

que seriam feitos os ajustes finais; está tudo igualzinho a Albergaria-a-Velha e estão 

aqui os documentos que não deixam mentir, à exceção das tarifas fixas no primeiro 

escalão onde há ainda uma diferença de 27,6 %, de facto, e nos quatros primeiros 

escalões do uso doméstico onde há, no terceiro escalão, seis mil a três percentagem 

de diferença e em todos os outros escalões uma percentagem residual de cerca de 

2%. Ou seja, quando estamos a falar que não está, nós estamos já praticamente 

iguais a Albergaria-a-Velha neste momento. Cumprimos a nossa parte em termos de 

cidadãos e a AdRA não cumpriu a dela. --------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Câmara, para terminar este assunto da AdRA eu dir-lhe-ei 

que a intenção do CDS-PP, dentro de mais dúzia de meses, se esta situação não se 

alterar e não ponham as culpas para o Governo porque essa situação já vem do 

Governo anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento, a única coisa que o Governo está a fazer é a auditoria de todas 

as empresas do sector público, no sector Estado e é a obrigatoriedade dos anos e o 

Governo Socialista só foi embora, como sabem, em Maio de 2011, havia uma projeção 

de investimento de, como sabem, de cento e cinco milhões de euros, que até agora 

não foi cumprida. ------------------------------------------------------------------------------ ------ 

Portanto, como os acordos são para cumprir, se uma parte não cumpre, o acordo é 

denunciável, Senhor Presidente. Dentro de meio ano o CDS-PP virá a esta 

Assembleia Municipal pelos meios Regimentais entendidos por adequados propor a 

esta Assembleia que aprove um documento no sentido de recomendar ao Executivo 

Municipal que a AdRA não cumpre e que se denuncie o acordo. ------------------------------

------ Ou então, se a AdRA não cumpre e não quiser denunciar o acordo e toda a gente 

entender que não deve denunciar o acordo, as tarifas são, de novo, retificadas 

reduzidas de acordo com o incumprimento da AdRA em função do cumprimento dos 

cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Dir-lhe-ia também que estamos aqui perante três Entidades que irão fornecer: 

uma entidade produz a água que entrega à segunda entidade, que é a Águas do 

Vouga, que a transportam em alta e que a vai entregar depois à AdRA que vai fazer a 

distribuição a toda a gente em baixa. ------------------------------------------------------------------

------ Portanto, estamos aqui a sobrepor uma quantidade de custos mais uma série de 

condições nesse tal documento que aí está que eu, honestamente, não tive 

oportunidade de analisar na sua totalidade, mas que deve ser muito bem lido, porque 

fala em rendas e fala em projeções de indemnizações a valores de 2011 e etc., e para 

quem tem mais alguma capacidade de utilizar em termos jurídicos essas situações é 

capaz de encontrar algumas surpresas escondidas pelo meio. ---------------------- Senhor 

Presidente da Câmara, o que eu digo é que o CDS-PP tem muitas dúvidas sobre isto e 

sobre este documento e se ele for votado nesta Assembleia Municipal nós votaremos 

contra ele, porque nos causa séria apreensão. ------------------------- Entendemos 

também que o Senhor Presidente deveria, quando um documento destes vem à 

Assembleia Municipal, comprometer-se com uma opinião antecipada, com a sua 

posição política sobre este tipo de documentos. Ou seja, o Senhor Presidente deveria 

dizer o que é que acha sobre eles; qual é a sua posição; quais são os perigos que 

encerram; quais são os benefícios de imediato que encerram porque, sendo o Senhor 

Presidente o Líder Político desta Entidade que se chama o Município de Águeda, o 

Senhor Presidente é duplamente responsável por aquilo que nos propõe. E, nós, 

somos também responsáveis por ouvir aquilo que o Senhor nos diz, analisar, julgar se 

o Senhor Presidente está a falar corretamente ou não, ou colocar-lhe os nossos 

problemas e as nossas dúvidas e as nossas reticências a tudo aquilo a que nos está a 

dizer e no qual nós possamos não acreditar. ----------------------------------------------------- 

Portanto, Senhor Presidente, acho que seria de bom-tom que no futuro quando um 

documento destes vem à Assembleia Municipal para ser analisado e votado apense 

um relatório com a sua opinião e baseada nos conhecimentos que o Senhor 

Presidente tem. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Perante estas dúvidas todas e algumas que não vou aqui citar, porque 

entretanto não tive tempo de ler o documento, eu dir-lhe-ia Senhor Presidente que, na 

minha modesta opinião, esta Assembleia Municipal deveria decidir no sentido de, não 

entendendo o Senhor Presidente aquilo que eu lhe vou dizer é passível de ser 

executado, esta Assembleia deveria decidir no sentido de chumbar o documento e 

fazê-lo baixar á respetiva Comissão para que a Comissão em conjunto com o Senhor 

Presidente ou ela própria investigue e analise todo o documento, que é extenso e tem 
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dados extremamente importantes e diga a esta Assembleia Municipal se ela deve ou 

não votar o documento que, repito, o esmagador número desta Assembleia não sabe, 

efetivamente, aquilo que vai votar. ---------------------------------------------------------------------

--------- Se o Senhor Presidente da Câmara Municipal entender que é sensato retirar 

este pedido neste momento, e eu desconheço as calendarizações que são 

necessárias para dar seguimento a isto, mas se o Senhor Presidente entender que é 

sensato retirá-lo, fazê-lo baixar à Comissão e obrigar a Comissão, em conjunto 

consigo, a esclarecer profundamente todas as envolventes deste documento, eu acho 

que seria extremamente útil e proveitoso porque, repito, de tudo aquilo que nós lemos 

sobre o documento ficamos com sérias dúvidas sobre: Em primeiro lugar, se deve 

prorrogar o prazo de concessão ou se se deve deixar que a empresa chegue ao fim, 

cumpra a parte que lhe está atribuída no contrato de concessão e celebre a uma nova 

concessão, ou então, que se aprove isto e ficamos bem colados, nós e todos os 

outros, de cumprir no futuro aquilo que me parece a mim, que comporta alguns perigos 

em termos de valores que eu li no documento em questão. Tenho dito.” --------------------  

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

------ “Senhor Presidente da Câmara Municipal, o Professor Martins abriu aqui uma 

discussão de um processo que se deveria ter discutido em 2009 e que se passa pela 

rama e também não se vai discutir aqui hoje, mas concordo inteiramente com tudo o 

que disse, no que diz respeito à questão da importância de determinados temas que 

têm que ser debatidos nesta Assembleia Municipal previamente, nem ponho a questão 

de se ter que baixar às Comissões ou não, mas que haja representantes, 

nomeadamente as Comissões desta Assembleia, que se possam esclarecer desses 

mesmos junto do Executivo Municipal e junto dos Vereadores, porque são temas que 

atravessam determinadas decisões e estes foi um deles. ---------------------------------------

------ Eu votei favoravelmente este processo aqui mas fiz muitas críticas ao mesmo. Fi-

lo aqui, fi-lo na CIRA, numa reunião que a CIRA fez, salvo erro nas instalações da 

Fábrica Campos, onde o Senhor Presidente estava na mesa em conjunto com o 

Engenheiro Ribau Esteves e o Engenheiro José Hilário Matos, tenho feito 

constantemente no meu Partido, porque eu acho que nós em Águeda fomos “comidos” 

nesta negociação e acho que fomos “comidos” porque foram “comidos” todos aqueles 

que tinham saneamento e água em atraso em favor de todos aqueles com os seus 

processos de saneamento e água mais avançados: digo Aveiro, digo Ílhavo, digo 

Albergaria-a-Velha e sucessivamente. Porquê? Porque havia Fundos Comunitários 

para se fazer o resto da rede; o que não havia era Fundos Comunitários para se fazer 
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o resto da manutenção da rede. ------------------------------------------------------------------------

------ O que é que este processo veio fazer? Aqueles que tinham rede para fazer 

juntaram-se aos que já tinham a rede feita, porque os que já tinham a rede feita já não 

podiam fazer a manutenção. Estavam muito endividados, não tinham forma de terem 

meios para fazerem a manutenção. E o que é que foram fazer? Num contrato de 

exploração, porque isto é uma matéria que na altura já discutimos isto na CIRA e o 

Presidente da CIRA, que é do meu Partido, não concorda comigo, mas eu percebo 

porque é que ele não concorda comigo. O que é que foram fazer? Foram estes 

Municípios, que já tinham a sua rede feita mas que estavam endividados e não 

conseguiram buscar mais para manutenção, venderam a rede à AdRA e com isto 

foram buscar o dinheirinho. ------------------------------------------------------------------------------

------ Nós, que somos os donos dos tais recursos próprios, que temos as tais 

nascentes, fomos buscar uma côdea, porque só tínhamos os recursos e não tínhamos 

a obra feita. Esse dinheiro, que é o tal que vem da Europa para fazer o tal 

saneamento, vem para os Municípios todos da CIRA, mas só alguns precisam a 

“cavalo”, porque os outros todos já tinham gasto esse dinheiro. É o tal princípio da 

equidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi por isso que eu também disse neste sítio e disse lá e continuo a dizer hoje no 

meu Partido, onde grande parte das pessoas do meu Partido a nível regional me 

criticam por isto, porque dizem o que disse o Senhor Presidente da Câmara, que este 

é um negócio muito bom e que mais ninguém consegue fazer este negócio; é para 

aqueles que tinham feito toda a rede, não para os que estavam mais atrasados, os 

quais nós nos incluímos. Porque nós, agora, neste processo todo, aquela gente já 

recebeu o dinheirinho, mas as obras continuam sem vir, que este é que é o principal 

problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, na altura, havia não só este consórcio que podia fazer este negócio; 

haviam consócios privados que se ofereceram para fazer este negócio, só que os 

elementos do Conselho Diretivo da CIRA e, nós temos que perceber quem são os 

elementos do Conselho Diretivo da CIRA, interessava-lhes mais um negócio por via de 

vender a sua rede e assim terem dinheiro para a manutenção, do que o dinheiro que 

vem da Europa para fazer as obras. ------------------------------------------------------------------- 

Esta foi a minha interpretação, mas sei que o Senhor Presidente da Câmara não 

concorda muito comigo sobre esta matéria, mas esta foi a minha interpretação na 

altura. Por isso, é que as nossas fontes, as nossas nascentes dão tão pouco dinheiro, 

porque somos nós que, efetivamente, estamos a alimentar um conjunto de situações. 
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Mas, não são só nossas, os recursos naturais não são só nossos, são coisas que não 

são só nossas. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por isso, é que na altura também disse, e recordo-me bem explicar isto, que o 

preço que íamos pagar pela água e quando dizemos pela água é pela água e pelo 

saneamento, porque se formos a ver o que a água subiu não foi assim tão grande, o 

problema e que começámos também a pagar 90% de saneamento do valor da água, o 

que duplicou e triplicou o valor das faturas. Na altura expliquei isto aqui, mas também 

quero dizer uma coisa, porque foi dito aqui uma coisa que não é bem verdade, porque 

se fosse bem verdade o Presidente da Câmara tinha-me mentido na altura e não 

mentiu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na verdade as obras estão previstas para começarem no primeiro trimestre de 

2012, mas o Senhor Presidente disse que passados nove meses já havia obras no 

terreno e ele tinha a convicção disso, mas todos os projetos tiveram que ser alterados. 

Por isso, os projetos de Águeda também passaram mais para a frente, porque os 

projetos que, pelos vistos, Águeda tinha, não estariam na altura em condições ou 

tiveram que sofrer algumas alterações. -------------------------------------------------- 

Concordo com o que diz o Professor António Martins e eu também não me sinto à 

vontade para votar favoravelmente esta matéria neste momento. -----------------------------

------ Se o Senhor Presidente Câmara quiser retirar, retira e trás este assunto numa 

próxima Assembleia Municipal, se calhar, com todos nós muito mais esclarecidos. No 

entanto, se tivermos que votar este ponto hoje, eu também serei obrigado a votar 

contra, não porque tenha a absoluta convicção de que sou contra isto, o que não estou 

é absolutamente esclarecido sobre esta matéria; a não ser que o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal também me consiga convencer na explicação que vai dar. 

Provavelmente, o que estaremos aqui a pensar, não tem sentido nenhum. Quanto ao 

convencer-nos disto, também estou aqui para voltar atrás na minha decisão, se for 

caso disso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Entretanto, quero esclarecer o Professor António Martins que nós não podemos 

pôr estas matérias na responsabilidade absoluta da Assembleia Municipal; nós somos 

quarenta e uma pessoas na Assembleia Municipal que levam o Município ao longo de 

muitos anos, que endividam e responsabilizam o Município ao longo de muitos anos e 

também teremos que confiar no negocial dos nossos gestores do Município e os 

nossos Gestores do Município é que também têm que confiar na arte das pessoas que 

estão na Assembleia Municipal e que representam os Grupos e chamá-los para 

explicarem isto para ver se é este o caminho e não decidirem sozinhos e trazerem isto 
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aqui como trouxeram e dizerem que tem que se votar aqui porque isto é o único 

caminho que há e até, inclusivamente, que se tem que se votar hoje porque já 

decidimos todos os nove ou dez Municípios, votar todos no mesmo dia, todos à 

mesma hora, porque tem que ser assim e porque ninguém pode saber que o outro 

votou ao contrário para não inviabilizar o processo. -----------------------------------------------

------ Tem que haver outros processos de diálogo e até nem é esta a questão do 

diálogo que falamos, muitas vezes, com o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

não é este. Este diálogo é uma evolução que nós temos que ter quando falamos na 

falta de diálogo, com o Senhor Presidente da Câmara é outro. Este é uma evolução 

que temos que ter ao longo dos tempos em função daquilo que também vamos 

aprendendo e aprendendo na nossa negociação de temas que são importantes e que 

tem a ver com o nosso futuro.” -------------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder aos intervenientes, conforme o que a seguir se transcreve na íntegra: -

------ “Eu venho aqui concordar inteiramente com aquilo que disse o Doutor António 

Martins e até posso dizer que em reuniões da Associação de Municípios do Carvoeiro 

fui mais longe do que aquilo que ele disse aqui. ---------------------------------------------------

------ Eu defendi que a SIMRIA, a Associação do Carvoeiro e a AdRA deviam ser só 

uma entidade, porque acho que faz sentido que todo o pacote “água” fosse gerido de 

forma integrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Também defendi que a concessão deveria ir a concurso, porque eu acho que 

devia funcionar. No final, fui solidário com uma decisão, com a qual não me revejo 

integralmente, porque os meus princípios não estão aqui rigorosamente vertidos. – ----

------ A situação que se coloca nesta decisão, embora aquilo que seja dito é que este, 

e é verdade, é que este acordo, esta alteração do pack do Carvoeiro e estas obras são 

também para abastecer o Concelho de Águeda, é verdade, mas a minha posição 

enquanto Autarca e Presidente da Câmara Municipal, foi que o abastecimento de água 

a Águeda estava concessionado a uma Empresa que se chamava AdRA e como tal, 

ela é que deveria resolver essa situação. ------------------------------------------------------------

------ Agora, aquilo que se passa é que há aqui dois Municípios que precisam da água 

do Carvoeiro, que é o Município de Oliveira do Bairro e de Vagos. ---------------------------

------ A pressão com que este documento veio aqui, ele entrou na Câmara há muito 

pouco tempo, foi metido, penso eu, na última reunião de Câmara, porque teve longas 
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discussões no interior do Concelho do Carvoeiro e mesmo da CIRA, porque há aqui 

benefícios para entrar. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Não foi um acordo fácil, mas para aproveitar, teoricamente, os Fundos que estão 

disponíveis, foi o melhor acordo possível. Posso vos dizer que apenas estamos neste 

acordo porque entendemos que não podemos prejudicar o Concelho e os Concelhos 

vizinhos e que sem a nossa participação ou com o nosso bloquear deste processo isto 

não avançará, penso eu que não terá hipóteses de avançar. -----------------------------------

------ Eu não me oponho a que isto desça a qualquer Comissão e que seja submetido a 

qualquer análise porque eu estou neste processo como vos acabo de dizer, que é 

numa posição de solidariedade para com os Municípios. ----------------------------------------

------ Sei também que, através deste reforço da água, Águeda vai ter água totalmente 

do Carvoeiro, sobe a sua cota parte dentro da sociedade, porque os 3 % que tem lá, 

tem a ver com o volume de águas que estava a consumir. Portanto, passará para um 

consumo mais elevado. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Por isso, eu deixo à vossa consideração para o facto de entenderem baixar o 

documento a uma Comissão, porque eu já vi que há aqui um voto negativo que estará 

a formar-se, mas tenho que dizer isto, tenho dúvidas mas também sou solidário e 

espero solidariedade no futuro noutras ações que possam decorrer. Deixo nas vossas 

mãos se entenderem que o documento deve descer a uma Comissão, não tenho 

qualquer problema nisso. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Assim, se me permitem, proponho que este ponto seja retirado hoje e 

continuávamos esta Assembleia numa segunda reunião mais à frente para não termos 

de estar a convocar nova Assembleia para discutirmos esta proposta”. ---------------------

------ De seguida, ante os pedidos de esclarecimento apresentados à Mesa da 

Assembleia Municipal, propôs que este assunto baixasse à referida Comissão para 

esclarecimentos solicitados, pelo prazo de cinco dias úteis, designando-se nova 

reunião desta Sessão da Assembleia, apenas para discussão deste ponto para o dia 5 

de Março de 2012: “Discussão e Votação da Proposta da Câmara da Municipal de 

Águeda sobre a Expansão do Sistema Regional de Carvoeiro  – Apreciação do 

aditamento ao contrato de concessão e a nova redação aos estatutos com as 

alterações propostas, no âmbito de entrada para a Associação de novos municípios e 

do processo de expansão do SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios 

Associados, por admissão dos Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, repartição do 

património e outras alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas 

legislativas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem do Dia, 

o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a proposta de retirar este ponto na 

Sessão de hoje, tendo-se verificado que a Assembleia, por UNANIMIDADE, deliberou 

aprovar que este assunto será retomado no próximo dia 5 de Maio, pelas 21 horas. ---- 

------ 3.4 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda sobre o 

Parecer da Comissão “Ambiente, Energia, Mobilidade,  Urbanismo e Obras 

Municipais” relativo à sinalética do Concelho de Ág ueda - submissão do 

requerimento à Comissão; --------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os Membros da Assembleia Municipal 

de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: -------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “Eu só queria fazer uma pergunta porque eu não percebi muito bem o que se 

pretende com este pedido de parecer à Comissão. Diz aqui que a Câmara Municipal 

levou a cabo um trabalho de georreferenciação, que identificou dez mil e tais sinais e 

fez duas mil e tal vias e depois dizem que no âmbito da Assembleia Municipal, que se 

solicita à Comissão que se debruce sobre a sinalética de modo a diagnosticarem e 

encontrarem soluções para os eventuais problemas de sinalética, substituírem a 

tomada de medidas e a tomarem decisões, etc. ---------------------------------------------------

----- Com isto pretende-se que a Comissão da Assembleia Municipal, é que vá fazer 

esse trabalho? Ou existe já um documento que está feito e é apenas para ver o que 

está feito? Eu não estou a ver como é que o Membros de uma Assembleia Municipal, 

que não são profissionais nisto, agora é que vão analisar os dez mil sinais e as três mil 

vias e dar as sugestões e ver onde é que estão os erros e dar o tal parecer, ou já 

existe um estudo feito e é para analisar esse estudo. --------------------------------------------

------ Esta era a minha dúvida, porque por aqui eu fiquei como não foi enviado nenhum 

trabalho final para ser avaliado, no final, eu fiquei na dúvida do que é que isto ficou a 

ver ao certo.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD:  ----------------------------------------------------

------ “Também venho reforçar o que disse o Doutor Alberto Fernandes, até porque eu 

não percebo quando dizem aqui no documento: “Discussão e Votação da Proposta da 

Câmara Municipal de Águeda sobre o Parecer da Comissão Ambiente, Energia, 

Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais, relativo à sinalética do Concelho de 

Águeda”, quando ainda não houve parecer nenhum da Comissão, pelo que há aqui 

qualquer que não está bem e que deverá ser revisto. --------------------------------------------

------ Não havendo parecer nenhum por parte da Comissão como é que nós vamos 
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votar?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder ao interveniente, conforme se transcreve na íntegra: ------------------------

------ “Sobre esta intervenção do Senhor Engenheiro José Oliveira, efetivamente existe 

um erro de redação neste ponto da Ordem de Trabalhos prestado pela Câmara, 

porque não há nenhum “parecer” emitido pela Comissão Ambiente, Energia, 

Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais para os Senhores Membros da Assembleia 

se debruçarem, mas vão emitir o respetivo parecer. ----------------------------------------------

----- Sobre a Assembleia Municipal serem incompetentes ou não para emitirem 

“parecer” sobre a sinalização, menciono que só foram competentes para emitirem 

“pareceres” sobre as pistas cicláveis, porque parece que só há peritos em pistas 

cicláveis nesta Assembleia e eu pensei que haveria noutras áreas também. -------------- 

------ Agora, tirando essa parte, posso acrescentar que nós temos o levantamento todo 

feito. Como compreendem podem existir aqui situações de algumas anomalias no 

Concelho e há um não cumprir da sinalização que está por ai colocado. -------------------

------ Atualmente, a sinalização não foi posta só por nós; a sinalização foi colocada ao 

longo dos anos por diferentes Executivos Municipais e não há aqui qualquer crítica. ---- 

------ Agora, vamos fazer uma coisa, se temos sinais vamos dizer às forças de 

segurança que os façam cumprir, se não temos não vale a pena lá estarem e vamos 

analisar estas situações. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Temos o levantamento todo feito e por isso podemos auxiliar com esse 

levantamento, mas aquilo que queremos é que nos digam que “não vale a pena”, 

porque temos “sentidos proibidos” que não fazem sentido e temos “estacionamentos 

proibidos” que não fazem sentido, digam-nos isso também.” ----------------------------------- 

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------- ““Eu peço desculpa mas talvez tenha percebido mal. Eu concordo e acho bem 

que a Câmara Municipal peça o parecer da Comissão, porque a Comissão Ambiente, 

Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais foi criada também para esse 

efeito e deve colaborar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Agora, o que eu não compreendo e foi ai que eu quis chegar, e o Senhor 

Presidente da Câmara não percebeu ou fez que não percebeu, mas o que está aqui 

escrito é que estão a sugerir o seguinte: “sugere-se que seja a Comissão composta 

pelos elementos desta Assembleia Municipal, diagnosticar e encontrar soluções para 
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eventuais problemas de sinalética do Concelho; sugerir a tomada de medidas e 

alterações que julguem convenientes, tendo como base as georreferenciação de dez 

mil e tais sinais em dez mil e tais vias...”. Quer dizer, o que me parecia lógico é que a 

Câmara Municipal deve fazer esse serviço, porque são profissionais para fazerem 

esse serviço, não somos nós que vamos fazer esse serviço. -----------------------------------

------ A Câmara Municipal de Águeda tem que fazer esse trabalho e a Comissão 

Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais iria pronunciar-se sobre 

esse trabalho feito; não é agora sugerirem que a Comissão vá diagnosticar e encontrar 

soluções para os problemas da sinalética do Concelho. Não vão agora juntar-se os 

elementos da Assembleia Municipal, que fazem parte da Comissão, pegar na viatura e 

irem por ai adiante para ver quais são os sinais que estão bem e os sinais que estão 

mal. É isso que eu não estou a perceber, porque se é para isso, então se dividimos o 

trabalho também dividimos os ordenados.” ---------------------------------------------------------- 

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

------ “Eu penso que, de facto, estamos perante dois problemas: sobre um deles estão 

aqui os julgamentos da Comissão de redação do Regimento e poderão esclarecer e 

penso que já aqui estiveram duas situações antagónicas. -------------------------------------- 

------ Eu ouvi o Doutor Paulo Matos dizer que a Câmara Municipal pode pedir à 

Comissão que apresente um parecer. Eu acho que a Câmara Municipal não pode 

pedir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Posso dizer que eu e o Engenheiro José Oliveira, porque o assunto é connosco 

pessoalmente, trocámos chamadas, chegámos a ter reunião agendada, preparámos 

as coisas, porque interpretámos a insuficiência das palavras do texto e interpretámos 

com o objetivo de que nós temos que chegar lá e temos que ter já um trabalho 

produzido e assumimos a nossa responsabilidade como Membros da Comissão do 

Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais para funcionar e para 

produzir o resultado e ainda chegaram a ser esboçadas já algumas ideias. ----------------

------ Obviamente que o texto está confuso, pois acabámos por perceber que aquilo 

que se pretende é que esta Assembleia Municipal delibere um mandato, não da 

Comissão porque ela já está mandatada e já está constituída, mas sobre esta matéria 

que a Assembleia Municipal faça baixar o assunto à Comissão. ------------------------------

------ Penso que é isto que falta tornar explícito e gostaria também que ficasse aqui 

esclarecido para outras Comissões, qual a tramitação adequada quando o Executivo 

pretender que uma determinada Comissão se pronuncie sobre um determinado 

assunto, se bastará fazer uma comunicação ao Presidente da Mesa da Assembleia e 
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este entrega a comunicação ou se passa por uma deliberação da própria Assembleia. 

Penso que o entendimento perfeito é que seria necessária essa deliberação da 

Assembleia para que fosse à Comissão e não custa nada decidir e culminar esse 

assunto já.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Para que eu possa ficar esclarecido, pergunto ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal se precisa que este assunto seja aprovado em Assembleia Municipal? Se há 

alguma obrigatoriedade deste assunto ser aprovado em Assembleia Municipal? --------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder ao interveniente, conforme se transcreve na íntegra: ------------------------

------ “Aquilo que nós pedimos e pensávamos que era o procedimento adequado, foi a 

primeira vez que atuamos desta forma, foi o facto de nós querermos um parecer e 

então pedimos à Assembleia Municipal que deliberasse emitir um parecer. Mas, se 

podemos pedir diretamente ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para que a 

Comissão se pronuncie, este ponto pode ser retirado e depois tem que vir à 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Então, perante isto, o que o Senhor Presidente da Câmara Municipal tem que 

fazer é mandar para o Presidente da Assembleia Municipal para que  peça à 

Comissão para que a mesma se pronuncie e depois terá este parecer que vir 

novamente à deliberação da Assembleia Municipal. -------------------- Agora, insisto 

naquilo que o meu colega Alberto Marques disse porque, pelos vistos, as pessoas não 

perceberam. O que diz o meu colega Alberto Marques é o seguinte: Esta Comissão vai 

analisar o trabalho feito pela Câmara e esta Comissão espera que a Câmara Municipal 

leve à Comissão algumas situações que os próprios Técnicos da Câmara tiveram até 

dúvidas na decisão e que possam ajudar no ponto de vista da Comissão. ----------------- 

------ Estou a lembrar-me, por exemplo, já que o Senhor Presidente falou nas pistas 

cicláveis, da questão se elas existirem se é obrigatório ou não as pessoas que 

passarem a andar de bicicleta pelas pistas cicláveis e não pelos passeis, como vão 

começar a fazer com as crianças e esse tipo de situações; que são matérias que 

podem até vir a ajudar na discussão desta questão. Agora, não estou a ver esta 

Comissão a ir discutir os tais 10.000 sinais, está bem que vai ter alguém a apoiá-lo, 

que lhe vai dizer se este sinal está bem ou está mal, mas tem que ser a Câmara 
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Municipal a emitir parecer e depois a Comissão terá que emitir parecer sobre esta 

matéria.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais  

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder aos intervenientes, conforme o que a seguir se transcreve na íntegra: - 

 ------ “Para nós a situação está bem. Agora, a Assembleia Municipal concorda? ---------

------- Já agora, sobre as pistas cicláveis quero dizer-vos que a situação que foi aqui 

levantada reporta o Código da Estrada.” ------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, foi então deliberada a submissão do requerimento à Comissão 

Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais, relativo à sinalética do 

Concelho de Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.5 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda sobre o 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas. ----------------------------------------- 

------ Neste ponto da Ordem do Dia intervieram os Membros da Assembleia Municipal 

de Águeda, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: ------------------------------------- 

------ Nair Barreto Carvalho Alves da Silva – PSD:  ---------------------------------------------

------ “Eu gostava de perguntar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal se é 

oportuno trazer aqui este Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas já que, 

brevemente iremos analisar o Código Regulamentar e este Regulamento pode estar lá 

inserido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não sendo este Regulamento oportuno, também me parece que este texto está 

confusamente elaborado, em termos jurídicos, porque é um Regulamento com alguns 

artigos e que só tem uma contraordenação sobre um artigo. -----------------------------------

----- Portanto, pode dizer-se que o presente documento não tem mais sanções. Assim 

sendo, uma pessoa que faça uns muros não obedecendo às regras que aqui diz o 

artigo, não tem nenhuma contraordenação. ---------------------------------------------------------

----- Permita-me que eu transmita a esta Assembleia Municipal que tenho alguma 

reserva se, juridicamente, este documento elaborado pela Câmara Municipal está bem 

elaborado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD:  ----------------------------------------------------

------ “Apenas que dizer que com a existência das atuais Comissões desta Assembleia 

Municipal, se calhar, este assunto que está relacionado com a aprovação do 

Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas apresentado pela Câmara 

Municipal, também deveria ter ido ao conhecimento da Comissão. ---------------------------
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------ Quero acrescentar que já fiz uma análise ao documento em causa e não vi nada 

de especial. No entanto, penso que, oportunamente, seria conveniente consultarem 

previamente a Comissão para que a mesma possa elaborar um parecer. ------------------

------ Entretanto, também posso dizer que, do ponto de vista técnico, não vi nada de 

anormal do Regulamento em discussão. “ ---------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder aos intervenientes, conforme o que a seguir se transcreve na íntegra: - 

------ “O facto do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas ter vindo à 

Assembleia Municipal, quando vai entrar em discussão pública o Código 

Regulamentar da Câmara Municipal, deve-se a que nós vamos ter um novo Plano 

Diretor Municipal, espero que seja a partir do dia 29 de fevereiro, porque são as 

informações que tenho a partir da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, será 

publicado no dia 29 de fevereiro, mas não está absolutamente confirmado. -------------- 

------ Por isso, é que este Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas vem à 

Assembleia Municipal e este Regulamento já vai funcionar de acordo com as novas 

disposições do PDM, daí que esteja separado do Código Regulamentar que estamos a 

elaborar no Município, porque precisamos dele para quando da entrada do novo Plano 

Diretor Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que 

a Assembleia, por MAIORIA com 21 votos a favor (3 PSD; 3 Independentes; 4 CDS-

PP e 11 PS); 9 Abstenções (7 PSD; 1CDS-PP e 1 PS) e 1 voto Contra (PSD), 

deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Águeda sobre o Regulamento 

Municipal de Operações Urbanísticas. ---------------------------------------------------------------- 

------ Uma vez esgotados os pontos da Ordem do Dia, a Secretária da Mesa procedeu 

à leitura da Minuta da Ata desta Sessão, que posta a votação pelo Presidente da 

Assembleia Municipal, foi aprovada, por Unanimidade. ------------------------------------------ 
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ATA DA 2ª REUNIÃO DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

05/MARÇO/2012 

 

 

------ Aos cinco dias do mês de Março de dois mil e doze, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, realizou-se a 2ª reunião da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 

de Águeda com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------- 

------ 3.3 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara da Municipal de Águeda 

sobre a Expansão do Sistema Regional de Carvoeiro  – Apreciação do aditamento 

ao contrato de concessão e a nova redação aos estatutos com as alterações 

propostas, no âmbito de entrada para a Associação de novos Municípios e do 

processo de expansão do SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios 

Associados, por admissão dos Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, repartição do 

património e outras alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas 

legislativas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Tendo sido constituída a Mesa e verificada a existência de quórum, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, declarou aberta a Sessão pelas 21 

horas, tendo cumprimentados os Deputados da Assembleia Municipal, o Executivo, a 

Comunicação Social e o Público presente. ----------------------------------------------------------

------ À Sessão Ordinária compareceram os seguintes Deputa dos da Assembleia 

Municipal : ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Celestino de Almeida – PS; ------------------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD; ---------------------------------------------

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

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

------ Maria Otília Ferrão – PS, em substituição de Dália Costa; --------------------------------

------ Carlos Alberto Baptista Guerra – PS; -----------------------------------------------------------

------ Daniela Carina Alves Mendes – PS; ------------------------------------------------------------

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

------ Carla Sofia Pires Leitão – CDS-PP; -------------------------------------------------------------

------ Jorge Santos Pereira – PS, em substituição de Carla Eliana; ----------------------------

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

------ José Manuel Gomes de Oliveira; ---------------------------------------------------------------- 

------ António Jorge Pereira Oliveira – PS; ------------------------------------------------------------ 
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------ Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto – CDS-PP; -----------------------------------

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

------ Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presi dentes das Juntas  

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

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão; --------------------------------------

------ Rui Pedro Pinho Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo; ---------------------------

------ Heitor Pereira Abrantes Garruço – PSD – PJF de Aguada de Cima; ------------------

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PSD – PJF de Belazaima-do-Chão; --------------

------ Jorge da Silva Mendes – PS – PJF da Borralha; --------------------------------------------

------ Victor Manuel Abrantes da Silva – PSD – PJF de Castanheira do Vouga; -----------

------ Manuel de Almeida Campos – Ind. – PJF de Espinhel; ------------------------------------

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

------ Alcides de Jesus – PSD – PJF de Lamas do Vouga; ---------------------------------------

------ Pedro Daniel Henriques Rodrigues – Plenário – PJF de Macieira de Alcoba; -------

------ Armando Paulo Almeida Galhano – PSD – PJF de Macinhata do Vouga; ------------

------ Fernando Tavares Pires – PSD – PJF de Óis da Ribeira; --------------------------------- 

------ Pedro Alexandre Almeida Gomes – PSD – PJF de Recardães; -------------------------

------ Manuel Oliveira Duarte – CDS-PP – PJF de Segadães; ----------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PS – PJF de Travassô; ---------------------------------------------

------ Carlos Alberto Ferreira Silva – CDS-PP – PJF de Trofa; ----------------------------------

------ Carlos Alberto Carneiro Pereira – PSD – PJF de Valongo do Vouga. -----------------

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiveram presentes o s seguintes 

Membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Jorge Henrique Fernandes de Almeida – PS – Vereador e Vice-presidente; --------

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

------ Carla Jacinta Garruço de Almeida – PSD – Vereadora; -----------------------------------

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

------ Brito Salvador – PSD – Vereador. --------------------------------------------------------------- 

------ Manuel Correia Marques – PSD – Vereador. ------------------------------------------------- 

------ Não compareceu à Sessão os seguintes Deputados da A ssembleia 

Municipal, os quais apresentaram Justificação de Fa lta : -----------------------------------

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

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

------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS; -----------------------------------------------------------
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------ Tiago André da Costa Soares – PS; ------------------------------------------------------------

------ Fernando Tavares Pires – PJF de Óis da Ribeira – PSD ---------------------------------

--------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------

------ 3.3 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara da Municipal de Águeda 

sobre a Expansão do Sistema Regional de Carvoeiro  – Apreciação do Aditamento 

ao Contrato de Concessão e a nova Redação aos Estatutos com as Alterações 

propostas, no âmbito de entrada para a Associação de novos municípios e do 

processo de expansão do SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios 

Associados, por admissão dos Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, repartição do 

património e outras alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas 

legislativas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 

Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários, 

conforme o que a seguir se transcreve na íntegra: ------------------------------------------------

------ “Eu tive conhecimento do parecer da Comissão de Ambiente, Energia, 

Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais que o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia me enviou para reconhecimento e dele ressalta que existem dúvidas por 

parte dos elementos da Comissão. --------------------------------------------------------------------

------ Ora, neste assunto, tal como noutros, nós não queremos que restem dúvidas e 

queremos que todas as pessoas decidam com o máximo de esclarecimentos possíveis 

e sem dúvidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por isso, eu pedi ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal para 

tirar este ponto da Ordem de Trabalhos e, se possível, marcar desde já, uma reunião 

com o Conselho Diretivo das Águas do Carvoeiro, que poderão esclarecer em muita 

mais profundidade, até porque acompanharam todas as negociações deste processo 

que vamos esclarecer todas as dúvidas existentes e depois a Câmara Municipal, com 

a sua anuência, obviamente, proporia uma nova Assembleia Municipal extraordinária 

para podermos deliberar sobre este ponto. ----------------------------------------------------------

------ Em resumo, pedia que fosse retirada esta Proposta e encontrada uma data para 

os Senhores Deputados Municipais serem esclarecidos de todas as dúvidas que 

possam ter relativamente a este processo. ----------------------------------------------------------

------ Eu penso que esta reunião deveria estar aberta a todos os Membros da 

Assembleia Municipal porque há sempre dúvidas, até mesmo as Comissões e respeito 

inteiramente os Membros da Comissão, mas podem não ter aprofundado ou outros 
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Elementos que estejam aqui possam ter dúvidas. -------------------------------------------------

------ Por isso mesmo, eu acho que é uma situação de esclarecermos todos os pontos 

com todos aqueles que se mostram interessados e que se queiram ver esclarecidos 

sobre esta matéria. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- O “deadline” é a última Assembleia sobre este assunto vai ser Ílhavo, que vai 

faze-lo na próxima quarta-feira. Obviamente, que nós não iremos fazer, mas eu penso 

que a data possível para a realização da reunião será entre esta semana e o início da 

próxima semana estaria adequada, ao final da tarde, para depois podermos convocar, 

com urgência, uma Assembleia Municipal Extraordinária. ---------------------------------------

------ Eu coloquei esta situação ao Senhor Presidente da Associação de Municípios do 

Carvoeiro, o Presidente João Agostinho, que está disponível para vir cá com a Equipa 

Técnico dele para prestar todas as explicações técnicas que forem necessárias.” ------- 

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia concedeu a palavra 

aos Senhores Deputados Municipais , tendo sido feitas as intervenções que a seguir 

se transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente da Câmara Municipal eu devo dizer que discordo da 

metodologia, porque eu nunca vi nenhuma reunião a surtir resultados com tanta gente 

junta e sem ser preparada. Este tipo de matéria que estamos a discutir é matéria, 

particularmente sensível e tanto é sensível que a própria Comissão de Ambiente, 

Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais, mais reduzida que teve 

oportunidade de ler e de procurar os elementos circundantes para consubstanciar 

algumas das questões que colocam, teve algumas dificuldades. ------------------------------ 

------ Portanto, eu acho que este tipo de reunião com os Técnicos e com quem vier 

deve ser bem preparada e sugiro que seja feita uma reunião prévia com quem os 

Grupos Municipais quiserem destacar, um ou dois elementos, mas uma reunião 

reduzida, onde cada Grupo Municipal possa colocar as suas questões e as suas 

dúvidas e com calma e tranquilidade possa questionar os respetivos responsáveis 

sobre aquilo que entender que lhes suscita dúvidas. --------------------------------------------- 

------ Dessa reunião acho que deveria ser feito um resumo e então, a seguir, na posse 

desses elementos que depois sintetizarão na posse de todos os Elementos da 

Assembleia Municipal então poderá, eventualmente, vir cá alguém para então, em 

conjunto, se discutir, porque juntar aqui seja quem vier da Associação de Municípios 

do Carvoeiro ou com toda a gente que aqui está, da forma como normalmente as 
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coisas são interpretadas com aquelas que são estudadas, na minha opinião é que não 

vai dar nada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Por outro lado, marcar uma reunião seja com quem for para as seis e tal e sete 

horas da tarde, em cima da hora de jantar, depois acontece que toda a gente vai 

querer “despachar” e este é um assunto melindroso e grave demais para “despachos”. 

------ Isto é uma hipoteca de concessão de catorze anos que se quer fazer e há ali 

projeções de valores que suscitaram algumas dúvidas e outras não suscitaram 

dúvidas nenhumas, porque os valores estão lá expressos. -------------------------------------

------ É óbvio que faltaram lá elementos e nem todos nós saberemos aplicar as formas 

para calcular os valores, mas há aqui pessoas com formação que sabem. -----------------

------ Eu acho que deve ser feita uma reunião preparatória com os Elementos que os 

Grupos Municipais indicarem e então depois vir a esta Assembleia Municipal para 

discussão global e eventualmente para, na mesma altura, ser aprovado ou rejeitado. “- 

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD:  ---------------------------------------------------- 

------ “A Comissão de Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais 

reuniu dentro da disponibilidade das pessoas que fazem parte dessa mesma 

Comissão e emitiu o parecer. Não é nosso objetivo dificultar nada a esta Câmara 

Municipal só que temos bastantes Juntas de Freguesia sobre o processo e para que 

não fossemos votar esta matéria de qualquer maneira, emitimos aquele parecer. -------

-------- Agora, eu acho que se há uma Comissão, para quê estar aqui a alargar o 

Grupo? Eu penso que quando elegeram a Comissão, elegeram pessoas responsáveis 

para analisarem os assuntos. ----------------------------------------------------------------------------

------ Atendendo a que este é um assunto “importante”, eu acho que qualquer dos 

Elementos da Comissão pode convidar outros Elementos dos Partidos Políticos e dos 

Independentes para essa reunião e depois emitiam um parecer e vinha novamente a 

esta Assembleia Municipal. Por isso, eu pergunto: para quê duas reuniões? --------------

------ Na minha opinião, era feita apenas uma reunião, que é mais do que suficiente, 

com a Comissão e podíamos alargar o Grupo da Comissão com a Associação de 

Municípios do Carvoeiro e com as Águas, com quem o Executivo Municipal achasse 

conveniente e, depois disso, faríamos chegar ao Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, assim como a todos os restantes Elementos o nosso parecer 

sobre a reunião realizada e andávamos com o assunto para a frente o mais 

rapidamente possível. -------------------------------------------------------------------------------------

------ A única questão eram algumas dúvidas que surgiram, se nos tirarem as dúvidas, 

nós temos capacidade para elaborar uma informação, para depois virmos aqui á 
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Assembleia Municipal e votarmos. Esta é a opinião que quero deixar ficar registada, 

mas se vocês pretenderem complicar, não tenho mais nada a acrescentar.” --------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS : --------------------------------------- 

------ “Se há a possibilidade de um assunto que é tido como tão sério, haver a 

disponibilidade das pessoas das Águas do Carvoeiro se deslocarem aqui a esta 

Assembleia Municipal para nos poderem esclarecer a todos nós. É que eu li o parecer 

da Comissão e ainda fiquei com mais dúvidas do que aquelas que tinha antes, devido 

às questões e dúvidas, que aumentaram as nossas dúvidas que nós tínhamos até 

então. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Se este parecer que a Comissão emitiu e que me parece ser um trabalho muito 

sério e para quem tem pouco tempo para disponibilizar ainda mais sério é, se 

pegarmos nesse trabalho e o fizermos chegar aos Senhores das Águas do Carvoeiro 

dali residem as grandes dúvidas. Portanto, quando ele se deslocarem cá a Águeda, 

virão com certeza munidos de todas as respostas que até agora nos suscitaram 

dúvidas, havendo a possibilidade de a Comissão estar muito mais inteirada da 

situação e ser um interveniente muito mais ativo nesta Assembleia e ficarmos todos 

mais esclarecidos para podermos decidir uma coisa que, conforme disse e bem o 

Professor António Martins, é uma coisa que tem a ver com os próximos catorze anos, 

que é uma coisa muito séria, que é o assunto da água. ------------------------------------------

------ Nesse sentido, eu acho que o trabalho que já foi feito e bem pela Comissão 

deveria seguir para as Águas do Carvoeiro, onde os Senhores Administradores 

analisariam o documento e todas as dúvidas e trariam todos os dados suficientes para 

nos esclarecerem a todos.” ------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Senhor Presidente, na sequência do impasse que aqui se está a criar, eu acho 

oportuno falar um bocadinho sobre o trabalho da Comissão e sobre alguns aspetos 

que este trabalho envolveu e a projeção de opinião que ele sustenta. ---------------------  

------ E é assim: A Comissão, relativamente, a algumas matérias, não tem 

rigorosamente dúvidas nenhumas. Há aqui questões de princípio, sobre as quais a 

Comissão não tem dúvidas e eu sou dos que estou mais á vontade para falar, porque 

a minha Ministra pensa de uma maneira mas eu penso de outra. -----------------------------

------ Eu acho que este tipo de situações devem ser conversadas. Eu acho que a água 

é um bem universal e que não deve ser gerido no sector privado. ---------------------------- 

------ Agora, há aqui outras questões que levantam dúvidas e sobre as quais não e 

podem fazer perguntas, porque os estudos que as sustentam nas estão cá, porque 
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nós não podemos pegar neles... Quer dizer, dizem aqui o caso simplifica, o caso pode 

exemplificar, mas ele não está cá e a Comissão tem dúvidas sobre isso. -------------------

------ Depois, nos documentos que foram dados a toda a gente, há projeções de 

valores que, de alguma forma assustam, porque depois se vão repetir no consumidor 

final, aliás, nos Municípios todos. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, há aqui um conjunto de dúvidas que resulta até mais pela falta da 

documentação que é citada, mas que não foi entregue, e eu não sei se não foi 

entregue por alguma razão em especial, mas acho que foi pela mesma razão que 

sustenta todas os dossiers anteriores onde ela também não é introduzida. É que isto 

normalmente vem às Assembleias Municipais e normalmente vai a votação em hora 

de sono e é rapidamente aprovado e, portanto, está o assunto resolvido. ----------------- 

Quase de certeza que foi o que aconteceu nas outras Assembleias Municipais aqui à 

volta quando ninguém questionou, porque basta que o Senhor Presidente do 

Executivo esteja de acordo e, em princípio, se o Senhor Presidente da Câmara disser: 

“Isto é muito necessário para o Município...”; “Nós vamos ter problemas graves...”; 

“Isto tem que ser aprovado... “ e normalmente nós aprovámos. Anteriormente, já 

fizemos aqui aprovações do género, algumas conscientemente, em conjunto com o 

Senhor Presidente da Câmara no caso da adesão à AdRA. ----------------------------------- 

------ Eu não sei qual é a implicação da Câmara de Águeda chumbar este projeto, vai 

encrencar um bocado tudo aquilo que já está mais ou menos pensado e desenhado. --

------ Agora, é importante que nesta Assembleia Municipal toda a gente tenha a 

consciência daquilo que vai aprovar. ------------------------------------------------------------------ 

------ Era importante também, e a certo ponto a Comissão também referia isso, que o 

Senhor Presidente da Câmara tivesse uma posição política clara relativamente a esta 

situação. Eu acho que o Senhor Presidente da Câmara Municipal deve ser claro para 

prestar a opinião dele relativamente a esta matéria. ----------------------------------------------

------ Eu, provavelmente, até reconhecerei que ele terá alguns constrangimentos em 

expressar a opinião pessoal dele sobre isto e reconheço que possa ser aceitável. ------

------ Quando nós trabalhamos em grupo, normalmente, muitas das vezes temos que 

ceder e outras vezes não temos. Mas, até acredito que o Senhor Presidente da 

Câmara tenha algum problema em dizer totalmente e frontalmente a opinião dele, mas 

também não necessita de dar a opinião dele. Quer dizer, ele pode projetar-nos as 

necessidades do Município com este cenário ou sem este cenário. Isto é necessário, 

mais uma vez, para o Município de Águeda, é como pão para a boca? Ou há 

entidades que, neste momento, deveriam cumprir com o programa delas e fazer aquilo 
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que têm que fazer e nós poderíamos, à posteriori, reformular esta situação da 

proposta dos Municípios do Carvoeiro? --------------------------------------------------------------

------- Portanto, que fique claro que há coisas aqui sobre as quais não há 

rigorosamente dúvidas nenhumas, são questões de princípio e sobre questões de 

princípio pessoalmente, nem eu nem nenhum Membros da Comissão tem problemas 

sobre elas, estão aqui vertidas, são claras e é esta a nossa posição. ------------------------  

------ A nossa posição é clara, pode não ser muito agradável para algumas pessoas, 

mas é a nossa posição e é essa que será defendida, individualmente, por cada um de 

nós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Agora, há questões de dúvidas que não são aqui levantadas, apenas porque nós 

não podemos analisar papéis que não estavam lá, porque faltam oito anexos naquela 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, a Comissão, se calhar, terá algumas dificuldades em analisar aqueles 

papéis e estudos todos que lá estão. Mas, os papéis têm que vir, nós temos que olhar 

para eles e, em consciência, temos que saber o que é que nos estão a pôr à frente, 

saber se nos estão a hipotecar alguma coisa ou não. --------------------------------------------

------ Foi neste sentido, que eu disse há pouco que, mais uma vez, e estou de acordo 

com o Engenheiro José Oliveira, a reunião deveria ser restrita por uma razão simples, 

que é se estiver aqui toda a gente eu garanto que 80% das pessoas não estão 

sensíveis e não estudaram os papéis, não foram investigar e não têm sensibilidade de 

questionar ao fundo quem cá vier para nos explicar. ----------------------------------------------

------ Eu estou de acordo com o Engenheiro José Oliveira e volto a propor a esta 

Assembleia Municipal que deveria ser feita uma reunião reduzida, onde a Comissão, 

depois daquilo que já leu e dos elementos que tem e das dúvidas que foram 

suscitadas, antecipadamente por favor, na posse dos elemento que faltam, pudesse 

olhar para eles, avaliar e questionar-se. Então, nessa reunião, tentar esclarecer ao 

máximo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Se algumas dúvidas restarem aos Senhores Membros da Assembleia, então 

nessa Assembleia Municipal Extraordinária, onde eu acho que efetivamente deverá vir 

alguém da Associação de municípios do Carvoeiro e também alguém com capacidade 

e conhecimento técnico, deveremos esclarecer as dúvidas finais e, nomeadamente, 

poderemos chumbar ou aprovar a proposta que nos foi apresentada pela Câmara 

Municipal de Águeda.” ------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais 
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Resende da Fonseca , que apresentou os esclarecimentos que entendeu necessários 

para responder aos intervenientes, conforme o que a seguir se transcreve na íntegra: - 

------ “Devo dizer que tanto quanto foi dado a conhecer pelo Senhor Vice-Presidente, 

foi colocada á disposição da Comissão desta Assembleia Municipal todos os 

documentos que fossem necessário juntar à proposta. ------------------------------------------  

------ Nós demos aqueles que estavam na proposta e depois não nos foram solicitados 

mais documentos, porque se nós não tivéssemos os documentos com certeza que os 

iríamos pedir à Associação de Municípios do Carvoeiro. ----------------------------------------

------ Agora, quanto às questões que foram colocadas pelo Senhor Deputado do CDS-

PP que eu gostaria de responder. Nós, em democracia, nem sempre tomamos as 

decisões que estamos a 100% de acordo com elas; algumas vezes temos de ter aqui 

alguns compromissos. Mas, não abdicamos daquilo que é fundamental. -------------------

------ Nós temos aqui o direito ao abastecimento de água, que é fundamental para 

algumas populações, que até poderão não ser de Águeda. -------------------------------------

------ Eu considero que Águeda fica beneficiada com este projeto mas acho que, é 

minha posição pessoal, há outros Municípios que são dependentes deles e que a 

nossa “Não Aprovação” coloca em causa esses municípios, que são nossos. ------------

------ A aprovação deste projeto em nada “belisca”, na minha perspetiva, o normal 

desenvolvimento de toda esta Região. ---------------------------------------------------------------- 

------ Por isso e mediante este impasse todo, eu iria propor aqui que talvez uma 

situação intermédia, ou seja, há Membros desta Assembleia Municipal que este 

assunto até pode não dizer muito e estão esclarecidos, mas há outros que podem não 

estar esclarecidos, então que essa reunião se realizasse com a Comissão e fosse 

aberta aos Membros da Assembleia Municipal que quisessem estar e esclarecerem 

outras eventuais dúvidas. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Assim, já não teríamos esta Assembleia toda, teríamos um grupo com certeza 

mais restrito e todos aqueles que não se sentem esclarecidos e que querem ver 

complementada a sua informação, teriam uma reunião da Comissão com aqueles que 

quisessem participar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Obviamente, que as pessoas que fazem parte da Comissão podem levar alguém 

Técnico para o assessorar e também todos aqueles documentos e tudo o que haja, 

temos disponibilidade para os ceder, porque se não os tivermos em nosso poder, 

rapidamente os conseguimos obter para que os Senhor Deputados Municipais os 

possam analisar. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, era isto que eu propunha que fosse feito, até, inclusivamente, que a 
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Comissão poderia reunir antes para preparar essa reunião. Fica aqui a minha 

sugestão, na minha perspetiva, para sexta-feira, pelas nove horas, para se chamar as 

pessoas para se ter uma reunião mais alargada com aqueles que, efetivamente, 

quiserem ter essa reunião e serem esclarecidos.” ------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal , usou da 

palavra, conforme o que a seguir se transcreve na íntegra: ------------------------------------- 

------ “Se me permitem juntar as intenções, é importante uma reunião restrita, de 

maneira que seja mais intensa e mais profícua e objetiva a intervenção e a 

interlocução das questões. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Depois, poderia haver uma reunião mais alargada em que estivessem todos os 

Membros, ou na reunião mais intensa que permitiria a ida de acompanhantes, ou de 

Deputados. Aqui é que está a minha dúvida, porque na minha imagem eu estava a ver 

duas reuniões: Uma reunião restrita e intensa e outra reunião alargada, para que todos 

pudessem opinar e saber o que resultou do trabalho da Comissão e qual é a opinião 

da Comissão Executivo das Águas do Carvoeiro.” ------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Deputado Manuel Augusto de Almeida Farias - PS , que apresentou os 

esclarecimentos conforme se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------

------ “Eu penso que se estamos a apelar ao pragmatismo apenas faz sentido uma 

proposta, que é uma reunião com a Comissão Executiva da Câmara Municipal de 

Águeda e Elementos Técnicos e da Administração da Associação das Águas do 

Carvoeiro e essa reunião será bastante para produzir um parecer. --------------------------- 

------ No fundo, o que está aqui em causa é um parecer. É saber se há ou não há 

espaço para reformular o parecer da Comissão para que depois, formalmente, a 

Assembleia Municipal proceda a uma votação final. É isto que está aqui em causa. ----

------ Portanto, não vale a pena fazer reuniões preparativas em dois níveis e vamos ser 

pragmáticos e vamos encontrar o agendamento apropriado para fazer uma reunião. --- 

------ Valerá a pena aproveitar para eu reiterar alguns aspetos que o meu colega da 

Comissão, Doutor António Martins, aqui referiu que, do nosso parecer, há de facto 

algumas lacunas, há algumas dúvidas, mas também houve a produção de algumas 

conclusões, de alguns princípios que, no entender da Comissão, obviamente que é um 

parecer para a Assembleia, que poderá seguir ou não, o parecer da Comissão, eles 

são importantes, nomeadamente, o princípio da proteção do nosso “ouro azul”, da sua 

universalidade em termos de acesso e que não será propriamente um negócio para 

ser privatizado para fazer investimentos numa fase através de entidades públicas com 
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participações de 80, 85 e 90% e depois ter uma exploração e uma rentabilidade 

através de entidades privadas, que se fossem a esses investimentos não 

conseguiriam mais que 30%. ----------------------------------------------------------------------------

------ Há aqui algumas dúvidas que nos suscitam mas também há alguns conhecidos 

que nós gostaríamos de converter na nossa posição e saúdo a convergência que nós 

conseguimos ter sobre esta matéria. ------------------------------------------------------------------

------ Concretamente, essa discussão será para debate para nós chegarmos aqui a 

uma conclusão, penso que vamos agendar a reunião. Eu confesso que sexta-feira à 

noite não tenho disponibilidade para estar presente, porque já tenho um compromisso 

que não conseguirei alterar. No entanto, se for possível na quarta-feira, embora eu na 

quinta-feira tenha que ir cedo para Lisboa, se tiver que ficar por aqui na quarta-feira 

entre as nove horas e a meia-noite, não tenho qualquer problema, porque o meu 

Concelho de Águeda justifica e merece isso tudo.” ------------------------------------------------ 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal , usou da 

conforme se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------------------- 

------ “Perante esta situação, eu penso que se pedirmos à Comissão Permanente do 

Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Públicas para propor uma data 

dessa reunião, façam favor.” -----------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, e de acordo com o solicitado, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal  após ter sido considerado analisado o Relatório da CPCJ  

interrompeu os trabalhos para ser feita uma reunião privada com os Elementos da 

Comissão do Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Públicas para a 

mesma apresentar uma Proposta. --------------------------------------------------------------------- 

------ Retomados os trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal  passou a palavra aos Deputado Municipais que fizeram as intervenções 

que a seguir se transcrevem na íntegra: --------------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD – Representante da Comissão de 

Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais: ------------------------------

------ “Nó chegámos à conclusão, se concordarem, em fazermos uma reunião na sede 

das Águas do Carvoeiro em Albergaria. --------------------------------------------------------------

------ Pretende-se que a Comissão reúna com a Administração e com a parte Técnica 

das Águas do Carvoeiro no Sábado, às nove horas e trinta minutos., onde podem 

estar presentes os Senhores Deputados Municipais mas apenas para assistirem, para 

que assim se consiga trabalhar.  ------------------------------------------------------------------------

------ Depois disso, a Comissão irá emitir um novo Parecer que virá à aprovação desta 
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Assembleia Municipal, numa data a indicar pelo Senhor Presidente da Mesa e nessa 

Sessão Extraordinária decisória fazemos questão de ter presente um Administrador e 

um Técnico do Carvoeiro Vouga para qualquer dúvida que possa surgir antes da 

votação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal  usou da 

palavra, tendo sido deliberado, por Unanimidade, realizar-se uma Sessão 

Extraordinária no próximo dia quinze de Março, pelas vinte e uma horas, para 

discussão da Proposta da Câmara Municipal de Águeda sobre a Expansão do 

Sistema Regional de Carvoeiro  – Apreciação do Aditamento ao Contrato de 

Concessão e a nova Redação aos Estatutos com as Alterações propostas, no âmbito 

de entrada para a Associação de novos municípios e do processo de expansão do 

SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios Associados, por admissão dos 

Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, repartição do património e outras 

alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas legislativas. ----------------

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

------ “A minha questão aqui é muito simples: Os Senhores Deputados da Comissão do 

Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Públicas podem ir reunir ao 

Carvoeiro e até a Lisboa se assim o entenderem. Agora, eu sou deputado da 

Assembleia Municipal de Águeda e como o Senhor Presidente  da Câmara Municipal 

disse que o Senhor Presidente das Águas do Carvoeiro estava na disposição de se 

deslocar a esta Assembleia, eu não sei porque é que a reunião terá que ser em 

Albergaria e não sei porque é que eu e todos os interessados teremos que nos 

deslocar a Albergaria para ficarmos esclarecidos. -------------------------------------------------

------ Na minha opinião, a reunião pode realizar-se no Sábado de manhã mas aqui e 

não em Albergaria. Eu não tenho que me deslocar a lado nenhum para ouvir o 

interesse desta Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------

------ Eu concordo com a metodologia apresentada em que nós poderemos estar 

presentes para assistir, automaticamente que da discussão deles nascerá muitas 

dúvidas que serão esclarecidas, que depois colocaremos as dúvidas aos nossos 

Elementos para a Sessão final. Mas, quem quiser já leva uma bagagem de 

conhecimento que não teria sem isso, que só teríamos o próprio parecer. -----------------

------ Portanto, eu acho que se há disposição do Senhor Presidente das Águas do 

Carvoeiro vir para esta Assembleia Municipal, é lógico que a reunião deveria realizar-

se em Águeda, à hora marcada e, se cada um Deputado Municipal queira assistir, 

então que o faça.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP:  ------------------------------------------

------ “E não queria, de forma alguma, que esta Assembleia Municipal, nomeadamente 

a Comissão do Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Públicas a que 

pertenço, violentasse a consciência do Professor José Vidal. ----------------------------------

------ Portanto, como não quero que isso aconteça, eu expressava aqui dois pontos: 

Em primeiro lugar, quero dizer que a Comissão tem autonomia para trabalhar da forma 

como muito bem entender, porque tem a obrigação de apresentar a esta Assembleia o 

melhor trabalho possível para que ela sobre ele possa julgar. ---------------------------------

------ Assim, quando a Comissão não tiver essa autonomia eu demito-me dela e a 

Senhora representante do Grupo Municipal nomeará outro colega para me substituir. --

------ Agora, reconheço perfeitamente que aquilo que o Professo José Vidal que aquilo 

que o Professor José Vidal aqui disse é um aceite perfeitamente legível e sendo 

assim, eu queria sugerira o seguinte:  -----------------------------------------------------------------

------- A Comissão reúne nas Águas do Carvoeiro para fazer o trabalho especifico dela, 

no sábado de manhã, conforme já foi acordado entre os seus Membros. O Senhor 

Administrador ou Técnicos das Águas do Carvoeiro podem vir a esta Assembleia. ------

------ A Comissão tem a responsabilidade estatutária e técnica de apresentar o melhor 

trabalho possível e portanto eu, pessoalmente, peço desculpa ao Professor José Vidal, 

mas eu não acredito  em reuniões de plenário, porque eu sei que não surte efeitos 

nenhuns, nem nas Empresas surte, nem em lado nenhum. Temos que fazer trabalho 

sério e não podemos fazer trabalho em grupo; até porque nas Escolas se reúnem 

apenas em grupos de seis pessoas, como o Professor José Vidal tem conhecimento, e 

isto porque muita gente junta só baralha e só confunde e normalmente, o trabalho não 

produz; esta é a minha opinião. -------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, acho que deve ser dado à Comissão o direito de trabalhar da forma que 

entender para também ser responsável pelo trabalho que faz e que vai apresentar à 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Acho que se os Senhores Deputados da Assembleia Municipal o entendam, os 

Administradores das Águas do Carvoeiro devem de vir cá antes da Assembleia 

Extraordinária para se esclarecerem sobre tudo o que quiserem.” ---------------------------- 
------ Não havendo mais inscrições para intervir sobre este ponto da Ordem de 

trabalhos, de seguida o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal  usou 

da palavra, tendo sido deliberado, por Unanimidade, realizar-se uma Sessão 

Extraordinária no próximo dia quinze de Março, pelas vinte e uma horas, para 

discussão da Proposta da Câmara Municipal de Águeda sobre a Expansão do 
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Sistema Regional de Carvoeiro  – Apreciação do Aditamento ao Contrato de 

Concessão e a nova redação aos Estatutos com as Alterações propostas, no âmbito 

de entrada para a Associação de novos municípios e do processo de expansão do 

SRC, nomeadamente alteração de 6 para 8 Municípios Associados, por admissão dos 

Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos, repartição do património e outras 

alterações/correções para adaptação dos estatutos às últimas legislativas. ---------------- 

------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Águeda passou ao 

Período de Intervenção do Público, informando que a Mesa, para o efeito, não tinha 

recebido qualquer inscrição para intervir. ------------------------------------------------------------ 

------ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal deu os trabalhos por encerrados, não sem antes agradecer a presença de 

todos, da qual, para constatar, 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. --------------------------------------------- 
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