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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

30/ABRIL/2012  

 

 

------ Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e doze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, realizou-se a 2ª 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 de Dezembro 

de 2011; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- 3.1 – Apreciação da informação escrita do Ex.mo Senhor Presidente a Câmara 

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

do Município, nos termos do disposto nos artigos nºs 53º n.º 1, alínea e) e 68.º n.º 4, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro; --------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda para 

Nomeação do Representante da Assembleia Municipal de Águeda para a Comissão 

de Controle do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; ----------

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

referente ao Relatório das Existências em Armazéns, Inventário de todos os bens, 

direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, Documentos de Prestação de 

Contas, referentes ao ano de 2011, e ainda as declarações previstas no art.º 15 da Lei 

nº8/2012, de 21 de Fevereiro; --------------------------------------------------------------------------- 

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

referente à Autorização Prévia Genérica para Assunção de Compromissos plurianuais; 

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

referente à 1ª Revisão Orçamental; -------------------------------------------------------------------- 

------ 3.6 – Análise e Tomada de conhecimento das Declarações previstas no art.º 15 

da Lei nº8/2012, de 21 de Fevereiro, apresentadas pelas Juntas de Freguesia; ----------

------ 3.7 – Discussão e Votação das seguintes propostas da Câmara Municipal de 

Águeda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 3.7.1 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia da 

Borralha – construção de acessibilidades e muro de suporte e vedação; -------------------

------ 3.7.2 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Aguada de Baixo – requalificação de vias e passeios junto à Igreja de Aguada de 

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

------ 3.7.3 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Aguada de Cima – valorização da zona urbanística da envolvente aos cemitérios 

Cabeço da Lama e São Martinho e alargamento de vias na freguesia; ----------------------

------ 3.7.4 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Águeda - retificação de arruamentos, construção de muros e passeios, Assequins, 

Paredes, Bolfiar, Giesteira; -------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7.5 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Belazaima do Chão - execução de muro de suporte e retificação de via no Alto da Boa 

Vista; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7.6 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Barrô - requalificação de arruamentos e espaços públicos; -------------------------------------

------ 3.7.7 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Castanheira do Vouga – obras de remodelação e ampliação do Parque Fluvial da 

Redonda; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7.8 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Espinhel – alargamento da Rua Principal de Espinhel; -------------------------------------------

------ 3.7.9 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Fermentelos – Largo Senhora da Saúde – pavimentação de passeios e valorização do 

parque infantil; -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7.10 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Lamas do Vouga – pavimentação e arranjo de muros no acesso sul à igreja de Lamas; 

------ 3.7.11 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Macinhata do Vouga - valorização urbanística do Largo da Nossa Senhora da 

Piedade; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.7.12 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Macieira de Alcoba – empedramento da Rua da Professora; -----------------------------------

------ 3.7.13 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Recardães – requalificação de arruamentos e drenagem de águas pluviais na Póvoa 

da Carvalha, Fujacos e Randam; -----------------------------------------------------------------------

------ 3.7.14 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 
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Segadães – alargamento da Rua da Escola, construção de muros e passeios; -----------

------ 3.7.15 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Travassô – alargamento da Travessa Padre Euclides e Bairro Castanheiros; -------------

------ 3.8 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda, 

referente ao Apoio à Junta de Freguesia de Trofa – construção do armazém para a 

Junta de Freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda, 

referente ao Apoio à Junta de Freguesia do Préstimo – beneficiação e construção de 

instalações da Junta de Freguesia; --------------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda, 

referente à Construção do Centro Escolar de Valongo do Vouga – Declaração de 

Interesse Público de Empreendimento nos termos do artigo 17º do Regulamento do 

PDM; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11 – Apreciação e Análise sobre as Relações existentes entre a Câmara 

Municipal de Águeda e as suas Juntas de Freguesia  - Proposta apresentada pelo 

Grupo Municipal do PSD, de acordo com o Artigo 18º, nº 2, do Regimento da 

Assembleia Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.12 – Apreciação e Análise relativamente às Urgências do Hospital de Águeda 

– que futuro?  - Proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PS, de acordo com o 

Artigo 18º, nº 2, do Regimento da Assembleia Municipal. ---------------------------------------

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

ALMEIDA , Presidente da Mesa de Assembleia Municipal e Secretariada pelas 

Senhoras Marlene Domingues Gaio  e Joana Cristina Correia dos Santos . ------------

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

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

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

------ Daniela Carina Alves Mendes – PS; ------------------------------------------------------------
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------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD; ----------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------ Carla Sofia Pires Leitão, em substituição de António Manuel Fernandes Martins – 

CDS-PP; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

------ Maria Utília Ferrão, em substituição de António Jorge Pereira de Oliveira – PS. ---

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

----- Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda; -------------------

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

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

------ Rosa Maria Pires Moreto, em substituição do PJF de Fermentelos - Carlos 

Guilherme Silva Nolasco – PSD; ------------------------------------------------------------------------

------ 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 – PDS – PJF de Óis da Ribeira; ---------------------------------

------ António Jorge Nunes Henriques, em substituição do PJF do Préstimo – Pedro 

António Machado Vidal – CDS-PP; --------------------------------------------------------------------

------ Vitor Sérgio Batista Figueiredo, em substituição do PJF de Recardães - Pedro 
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Alexandre Almeida Gomes – PSD; ---------------------------------------------------------------------

------ Manuel de 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; --------

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

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

------ 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 : ------------------------------------------

------ Marlene Domingos Gaio – PSD; -----------------------------------------------------------------

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

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

dos pedidos de substituição para a Sessão, apresentados pelos seguintes Deputados 

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

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP, substituído por Carla Sofia Pires 

Leitão; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Antonio Jorge Pereira de Oliveira – PS, substituído por Maria Utilia Ferrão; ---------

------ Carlos Guilherme Silva Nolasco – PSD, PJF de Fermentelos, substituído por 

Rosa Maria Pires Moreto; ---------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – CDS-PP, PJF do Préstimo, substituído por 

Antonio Jorge Nunes Henriques; -----------------------------------------------------------------------

------ Pedro Alexandre Almeida Gomes – PSD, PJF de Recardães, substituído por Vitor 

Sérgio Batista Figueiredo; --------------------------------------------------------------------------------

------ Foi igualmente dado conhecimento da correspondência enviado por: -----------------

------ Assembleia da República , questionado o valor pago em senhas de presença, 

ajudas de custos, etc., aos Membros da Assembleia, resposta a ser elaborada pela 

Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Comissão de Educação e Cultura , apresentado por Carlos Coelho; ---------------- 

------ FENPROF – Federação Nacional dos Professores ; ------------------------------------- 
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------ Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Escritórios  e Serviços de 

Portugal , exposição sobre o dia 1 de maio, que foi lida e a seguir se transcreve: --------

------ “O 1º de maio é o Dia Internacional dos Trabalhadores, comemorado como 

feriado nacional na maioria dos Países do Mundo, simboliza a luta histórica dos 

trabalhadores, pela dignidade e uma vida melhor, horários de trabalho humanizados, 

particularmente, 8 horas diárias de trabalho. --------------------------------------------------------

------ O 1º de maio é feriado nacional, em Portugal, desde o 25 de Abril de 1974, onde 

se comemorou pela primeira vez em liberdade, constituindo-se como plebiscito popular 

ao derrube da ditadura fascista e à implantação e democracia protagonizada pelo 

MFA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O advento do neoliberalismo e da desregulação, associado à irresponsabilidade 

social e económica, sempre favorável a um capitalismo selvagem, vem 

proporcionando que estas datas e símbolos maiores da nossa história sejam 

desrespeitadas e desconsideradas, pelas empresas da Grandes Distribuição, como 

por exemplo: Continente, Pingo Doce, Jumbo, Intermarché, E´Leclerc, LIDL, entre 

outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Desta forma, a pretexto da crise, que ajudam a agravar, promovendo o consumo 

de muitos produtos importados, aproveitam ainda a oportunidade para dar mais uma 

machadada no chamado Comércio Tradicional e nas pequenas cadeias de 

distribuição, que constituem os últimos canais privilegiados de distribuição, da pouca 

produção local, regional e nacional. -------------------------------------------------------------------

------ Compete às Câmara Municipais, fazer cessar esta irresponsabilidade social e 

económica, onde prevalece sempre a lei do mais forte, e ajudar a defender os 

interesses dos trabalhadores e suas famílias, bem como a economia local, regional e 

até nacional.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Munícipe , apresentando casos em concreto relacionados com a gestão da 

Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Arquiteto Veiga Camelo . --------------------------------------------------------------

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

------- Não havendo mais correspondência dirigida à Assembleia Municipal, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia passou ao Período de Intervenção do Público, 

tendo sido feita a intervenção que se transcreve na íntegra: ------------------------------------ 

------ Paula Cardoso – Deputada da Assembleia da República : ----------------------------

------- “Venho aqui hoje a este Órgão que é o mais representativo do Povo Aguedense 

dar conta da minha tristeza e deceção pelos factos e episódios que nos últimos 
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tempos têm vindo invadindo a vida política de Águeda. ------------------------------------------

------ Na minha qualidade de Presidente da Secção do PSD de Águeda e Deputada 

Eleita à Assembleia da República não podia ficar indiferente ao desenrolar deste 

tristes acontecimentos e em jeito de reflexão solta-se mesmo a pergunta: O que é que 

nos trouxe até aqui? O que é que foi acontecendo no Concelho que nos levou a esta 

situação de divórcio entre Instituições e de grave rutura entre intérpretes com 

responsabilidades na Política Local? Não interessa aqui assacar culpas, estas ficam 

sempre formadas na consciência de cada um. -----------------------------------------------------

------ Mas, vamos começar pela ética, política e transparência ou pela falta dela. --------

------ Existem um conjunto de Princípios que devem reger a nossa conduta enquanto 

protagonistas do Poder Local ou Nacional, estes são: --------------------------------------------

------ O Princípio do Serviço Público, os Agentes Públicos, democraticamente eleitos 

para o exercício de um cargo, encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e 

dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses 

particulares ou de grupo; ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Princípio da Legalidade, estes agentes devem sempre atuar em conformidade 

com os princípios constitucionais e de acordo com a lei e o direito; -------------------------- 

------ O Princípio da Justiça e da Imparcialidade, no exercício da sua atividade devem 

tratar de forma justa e imparcial todos os cidadãos, atuando segundo rigorosos 

princípios de neutralidade; --------------------------------------------------------------------------------

------ O Princípio da Igualdade, não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão, 

em função da sua ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas ou religiosas e 

situação económica ou condição social. --------------------------------------------------------------

------ Princípio da Proporcionalidade, no exercício da sua atividade só podem exigir aos 

cidadãos o indispensável à realização da sua atividade. -----------------------------------------

------ Princípio da Informação e da Qualidade, estes agentes devem prestar 

informações e/ou esclarecimentos, de forma clara, simples, cortês e rápida; --------------

------ Princípio da Integridade, devem acima de tudo, reger-se segundo critérios de 

honestidade pessoal e de integridade de carácter; ------------------------------------------------

------ Há ainda os Princípios da Competência e da Responsabilidade, devem agir de 

forma competente e responsável, dedicada e crítica, empenhando-se na valorização 

do seu Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quando enunciamos estes Princípios, verificamos que muitos deles encontram-

se francamente deficitários no nosso Concelho e concluímos que nas relações entre 

Câmara Municipal e Juntas de Freguesia há um mal-entendido quanto ao papel de 
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cada um. É que os Presidentes das Juntas de Freguesia não são funcionários das 

Câmara Municipal, pelo que apesar de estarem também vinculados ao Princípio da 

Colaboração e Boa-fé, esta colaboração passa pela competente execução das 

parcerias e protocolos estabelecidos, não sendo obrigados a comungar das mesmas 

ideias contra os investimentos e estratégicas tanto para o Concelho em geral como 

para a sua Freguesia em particular. -------------------------------------------------------------------

------ Também estes, Presidentes das Juntas, são democraticamente eleitos pelos 

seus conterrâneos e apresentam, por sua vez, o seu programa a sufrágio, torna-se 

assim também imperativo para o Presidente da Câmara o seu dever de colaboração 

para com estes, na prossecução desse programa e não impondo o seu a todo o custo; 

a não fazer viola de forma grave, o Principio da Colaboração e da Boa-fé a que está 

obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que de errado aqui se passou Senhor Presidente? É que o Senhor Presidente 

da Câmara julga que estes Princípios apenas se aplicam aos outros em seu favor, 

mas não. Aplicam-se principalmente a si mesmo, para harmonizar e coordenar de 

forma equilibrada as Políticas Locais, isto para culminar no Princípio da Lealdade, que 

estipula que no exercício da sua atividade devem agir de forma leal, solidária e 

cooperante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ E para que este Princípio e todos os outros possam existir de forma plena é 

necessário agir com transparência. -------------------------------------------------------------------- 

------ Mais uma vez, o Senhor Presidente da Câmara, nesta matéria, confundiu 

inovação tecnológica e modernização administrativa com transparência, ou melhor, 

não deixando valorizar o caminho de trabalho feito nesta área e concordando que 

contribui para uma forma de transparência, convém não perder de vista e de objetivo, 

o essencial no que se refere à transparência e que passa por orçamentos claramente 

percetíveis pelas Juntas de Freguesia. Passa por ficar de uma forma clara, 

Orçamentadas as obras que na sua Freguesia vão ser feitas e não atribuir uma verba 

genérica a cada uma que será afetada às obras que o Executivo entender e com base 

em critérios, tais como: “Se te portas bem ou mal...”; “Se concordas ou não 

concordas...”; “Se votas comigo ou contra mim...”; ou “Se gostas de trabalhar comigo 

ou não...”. Isto é tudo, menos transparência! --------------------------------------------------------

------ Vem depois o Senhor Presidente da Câmara Municipal com o discurso de que 

“muito se fez em Águeda nos seus mandatos”, ele é “dívida que se pagou”, são os 

prémios atrás de prémios, é o incremento na área cultural com promoção e execução 

de vários eventos. Mas, aqui também se impõe perguntar, o que cabe no orçamento 
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municipal para a Cultura? O que verificamos é que agora tudo cabe na Cultura e isto é 

sim um conceito perigoso, porque quando tudo é Cultura, nada é Cultura. -----------------

------ Seria conveniente percebermos os critérios de estratégia cultural, porque não 

querendo ser elitistas, em tempos de dificuldade económica como o que estamos a 

passar, tem de haver qualidade no investimento Autárquico na Cultura e não 

quantidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Assim como, tem de haver rigor e critério nas opções quanto à regeneração 

urbana, uma regeneração urbana que se limita a mudar de lírios para rosas, sem se 

deslindar a necessidade e muito menos a oportunidade do investimento, é pouco 

compreensível para o Cidadão. Tanto mais que nem só Águeda cidade é urbana, 

muitos outros centros nas nossas Freguesias são urbanos e podiam ter sido alvo da 

mesma preocupação mas infelizmente, foram esquecidas quando podiam ter sido 

contempladas com candidaturas a estes Fundos. -------------------------------------------------

------ Dir-me-á que este era o seu programa eleitoral e que tendo sido sufragado 

maioritariamente pela população tem todo o direito de o implementar, dir-me-á ainda 

que são questões de estratégia política. --------------------------------------------------------------

------ Concordo em absoluto, porque é precisamente por serem opções políticas que é 

legítimo a qualquer cidadão discordar, mesmo aos Presidentes das Juntas de 

Freguesia. Dir-lhe-ei que tem todo o direito de as levar para a frente, mas nós 

cidadãos de Águeda, temos igual direito de não concordar e temos mais, temos todo o 

direito de o avaliar, porque quem se sujeita a sufrágio sujeita-se a avaliação e dela não 

pode fugir e é no exercício desse direito que lhe digo que, ninguém percebe que esteja 

a demolir obras decentes para apenas lhe mudar o visual, a pretexto de que temos 

que aproveitar os Fundos Comunitários. Ninguém percebe tal desperdício de Fundos. -

------ Senhor Presidente, o que está em causa não é o que não se aproveitem os 

Fundos Comunitários, o que está em causa é: “Porquê aquelas obras?”. Mas, para 

aligeirar a crítica, foi melhor optar pelo profundo esquecimento de palavras como, 

ética, colaboração, tolerância, capacidade de congregar todas as forças do Concelho, 

no sentido de construirmos uma entidade mais força e mais eficaz e este afastamento 

trouxe-nos até este estado. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Foi a incapacidade de construir pontes, de dialogar, de fomentar as relações das 

instituições e cidadãos com o Poder Local conduziu ao divórcio Institucional a que 

assistimos. Vivemos numa Cidade sem tempo, onde se exigem respostas rápidas e 

simples, mas sobretudo respostas potenciadoras do valor mais importante que é o da 

Cidadania e quem exerce um cargo como este deveria ter isto sempre presente. O que 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2012 e 04/maio/2012 

10

é que o Concelho já perdeu nesta forma pouco ética do exercício do Poder 

Autárquico? Não deveríamos estar todos junto a encontrar a melhor solução para 

Águeda no que diz respeito à Reforma Administrativa? Discussão cujo papel do 

Senhor Presidente se demitiu? -------------------------------------------------------------------------- 

------ Não estaríamos a salvaguardar os interesses do Concelho ao invés de andarmos 

preocupados em retaliar quem não é da nossa opinião, procurássemos soluções e 

consensos? Teria sido importante Senhor Presidente, ter tido o engenho de sustentar 

esta relação, cabendo-lhe a si, aqui sim, o papel central, mas não o de ameaçador, a 

que eu assistimos ou de vingador, mas o de criador das condições de salvaguarda 

desta relação. Num tempo cada vez mais difícil, as pessoas e as empresas de Águeda 

precisam de soluções. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, não nos preocupemos tanto em perseguir inimigos, preocupemo-nos 

mais em preconizar as mudanças que tão necessárias são. Não fiquemos à espera 

que as coisas se resolvam por decreto, porque a vontade de participar e de colaborar 

não se decreta e essa sim seria importante em tempos difíceis como os que estamos a 

viver e são atitudes, como as que temos assistido, que minam a vontade de participar 

e de colaborar. E na tarefa de construir Águeda, Senhor Presidente, todos somos 

poucos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por essa razão, trago uma mensagem de quem não age, nem pensa como o 

Senhor Presidente, garantindo-lhe que não responderemos à retaliação, com 

retaliação, nem reagiremos à vingança com vingança. -------------------------------------------

------ Estaremos e estarei sempre disponível para defender Águeda seja quem for o 

Governo Local, não prescindo Senhor Presidente, é de dar a minha opinião sempre 

que assim o entender, de me manifestar sempre que achar necessário e defender os 

valores que entendo os melhores para o meu Concelho. ----------------------------------------

------ Não prescindo ainda de denunciar as irregularidades e ilegalidades que assisto. 

Não prescindo de defender um critério de investimentos que conduza à unidade de 

sustentabilidade e coesão do Concelho. Não prescindo de defender uma estruturada 

política de juventude para o nosso Concelho. Não prescindo de perguntar pelo Projeto 

Educativo de Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Isto, Senhor Presidente, não me pode tirar, pois esta é uma conquista que tem 

trinta e oito anos.” -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir no Período de Intervenção do Público, 

o Senhor Presidente da Mesa passou, de imediato ao ponto seguinte. ---------------------- 
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------------------------------ DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ATAS -----------------------------

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

aprovação da ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal: -------------------------

------ 1.1. – Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 16 de 

dezembro de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

com duas abstenções, o texto da Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de 

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

----------------------------- 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: ---------

------ Wilson Gaio – PJF de Barrô – PSD:  ----------------------------------------------------------

------ “Venho neste Período fazer o tradicional convite, oficialmente já chegou por e-

mail ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e ao Executivo. Transmito-lhes, 

agora, de uma forma mais oficiosa, o nosso convite para participarem no nosso 

programa já bem conhecido, o “Estás em Barro Mexe-te”. --------------------------------------

------ Este ano é a décima edição e como é uma data de assinalar, nós temos este ano 

um programa bem rico e bem diversificado, bem recheado de presenças do Concelho 

e de fora do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Por isso, eu convido-vos a participarem em todas as atividades que se 

desenrolam desde este fim-de-semana passado até ao dia vinte e sete de maio. 

Teremos todo o gosto, em receber todos os Membros desta Assembleia Municipal e 

do Executivo e o Público que sempre nos brinda com a vossa presença. Nós teremos 

todo o gosto em vos receber em qualquer dos eventos. -----------------------------------------

------ Se alguém necessitar de algum esclarecimento adicional ou se precisar de 

marcar algum tipo de visita oficial ou institucional, tenho todo o gosto, o meu contato 

telefónico pessoal é sobejamente conhecido, basta consultarem a internet, terei todo o 

gosto em receber os vossos pedidos e satisfazê-los. ---------------------------------------------

------ Deixo-vos a certeza de um evento que já é uma referência no nosso Concelho e 

fora dele e que e tão bom que tem sido até para a criação de outros similares por esse 

Concelho e por esse País. --------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, neste ponto não vou fazer mais nenhum tipo de intervenção, vou deixar 

um apelo muito sincero ao Executivo e tenho pena de não estar cá a Dr.ª Elsa Corga 

que nos tem apoiado nestes programas, mas vou deixar um apelo muito sentido ao 
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reforço das verbas, porque sendo o décimo aniversário há sempre um gasto extra e 

sem desprestígio para outras Organizações, esta nossa tem sido contemplada com 

verbas muito humildes para o projeto e para o que devolve às comunidades e às 

Instituições da nossa Freguesia e Concelho.” -------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – PJF da Trofa – C DS-PP: --------------------------

------ “Eu só queria fazer uma pergunta ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

para saber se é para ir para a frente o Pólo Educativo este ano, segundo está previsto 

começar agora para este Verão; eu só gostava de saber se é realmente para seguir 

para a frente. Era só isso que eu gostava de saber.” ---------------------------------------------

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

------ “Como não tem sido oportuno falar noutras Assembleias Municipais antes da 

Ordem do Dia, eu hoje trazia aqui um assunto, entre outros, para falar aqui um pouco 

sobre a Escola Fernando Caldeira. --------------------------------------------------------------------

------ A convite do Professor António Tondela e também com o Dr. Paulo Matos, tive o 

privilégio de visitar a Escola Fernando Caldeira e queria fazer algumas considerações 

sobre as obras que fizeram nesse Estabelecimento de Ensino. -------------------------------

------ Apercebi-me que a interligação entre a Escola, as salas e os serviços não era a 

melhor e isto também foi-nos dito por alguns Professores da Escola que estavam lá, 

na altura. Portanto, penso que nesta fase ainda há a possibilidade de corrigir alguma 

coisa, mas penso que deveria ter havido outro cuidado na execução do layout da 

Escola. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Penso também que quem projetou a Escola foi uma equipa técnica dos serviços 

da Câmara Municipal, penso que o acompanhamento da obra também foi feito pelos 

serviços da Câmara Municipal e daí ainda surge mais responsabilidade. -------------------

------ Eu vi que é uma escola que foi praticamente toda reformulada e que, neste 

momento, a meses da sua reformulação, já está a necessitar de obras, porque a 

qualidade dos materiais utilizados não foi a melhor, porque a qualidade da empreitada 

também não foi a melhor. Se formos falar de alguns materiais, as madeiras utilizadas, 

de certeza que não são para um Estabelecimento de Ensino a pensar no futuro, são 

talvez para uma utilização de estaleiro. ---------------------------------------------------------------

------ Se falarmos na escolha dos materiais, não se percebe como é que é possível 

numa Escola a pensar no futuro e pego aqui nas palavras do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal que diz no discurso do “25 de Abril” e aqui no discurso em que 

esteve o Senhor Presidente da República, que projetava e via o futuro como ninguém 

vê. Como é que é possível aplicar nos corrimões da escola um tubo quadrado com 
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sensivelmente quatro por quatro que, normalmente, são os corrimões que são 

utilizados num estaleiro de obras. A qualidade é reduzida, esteticamente não é 

apresentável e em termos de utilização não funciona. Eu não estou a falar de cor. Não 

sei se alguns dos aqui presentes têm filhos nessa Escola, eu tenho e daquilo que eu 

vi, posso dizer que de certeza que não serve bem a minha filha, como todos os outros 

alunos que andam naquele Estabelecimento de Ensino. ---------------------------------------- 

------ Eu sei que o Senhor Presidente da Câmara Municipal normalmente anda sempre 

muito ocupado e, se calhar, será por isso que não dá a importância devida às obras e 

depois projeta-se as Escolas, gasta-se o dinheiro e eu já andei no Ciclo há muito anos 

atrás e, se calhar, posso até dizer que com esta intervenção também não ficámos 

muito melhor. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, o que eu tenho a dizer em relação à Escola Fernando Caldeira, o que 

eu penso que a empreitada ainda está em garantia e de certeza que tem que sofrer já 

uma nova intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, não é razoável passar-se por aquilo que se passou, porque a equipa 

projetista e a equipa que acompanha a obra é da Câmara Municipal de Águeda, então 

porque é que a obra está naquele estado? A qualidade dos materiais é mesmo má, 

como é visível nas rachadelas que se vêm em todo o lado, já tiveram que remodelar 

os arranjos exteriores, há lá pisos que já foram refeitos e ainda há pouco tempo foram 

construídos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quer dizer, para quem diz que modernizou, a Câmara Municipal tem uns serviços 

a funcionar altamente, como é que é possível dizer isto, quando se gasta tanto 

dinheiro para termos uma obra nas condições que lá temos? Convido-vos a todos que 

queiram e tenham oportunidade para verem, que é para não dizerem que eu estou 

aqui sempre no contra. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Agradeço o convite do Professor António Tondela e sei a tristeza com que ele 

vive, a ter uma obra assim e ele que lida com os alunos e com os Professores. Eu 

acho que nós merecíamos muito melhor para Águeda. ------------------------------------------

------ Em relação ao Parque da Alta Vila, como sabem, quando se faz um 

licenciamento, normalmente, quando um térreo tem muito espaço, nas obras guarda-

se um afastamento à via de comunicação, razoável. O que é que eu vi no Parque da 

Alta Vila? Existia lá uma obra que foi posta abaixo e fez-se uma obra nova. Onde é 

que meteram a obra? Praticamente encostada à estrada. Será que num Parque tão 

grande não podiam puxar a obra para trás. Será que se não fosse a Câmara Municipal 

e fosse um particular a meter um licenciamento, deixariam passar isto? Também vos 
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convido a passarem lá para verem o que está lá. --------------------------------------------------

------ Compreendo que aqui dentro da Cidade, com obras em que o afastamento ou 

estão em cima da via, mas têm uma obra de um lado e do outro e vão construir uma 

nova, até é razoável que se mantenha o alinhamento, agora ali na Alta Vila não vejo 

razão nenhuma para isto. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao Largo Conde Sucena, ai tenho que elogiar, porque a qualidade do 

arranjo é boa. Também é certo que, a determinado momento, aqui na Assembleia 

Municipal foi preciso lembrar que os estacionamentos não iam funcionar e ainda foram 

a tempo de retifica-los e penso que agora está mais que razoável. ---------------------------

------ Portanto, nem tudo é mau, se compararmos com o arranjo que se fez junto ao rio, 

esta obra está muito melhor, na minha opinião, porque lá a qualidade dos materiais foi 

boa, mas a escolha foi quase só mesmo material, quando eu passo lá em baixo 

parece que estou no Porto, porque aquilo é tudo calçada e praticamente não tem mais 

nada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Com tantos arranjos, eu acho que era tempo do Executivo se preocupar em 

escolher e porque quando se projeta uma obra, normalmente, há que dizer à equipa 

projetista algumas coisas, tais como alguns materiais que deveriam ser utilizados, 

nomeadamente materiais da nossa zona, o que era bom para a economia local e 

também dar as dicas necessárias para que as coisas funcionem. Eu não sei se as 

dicas têm sido mal dadas, mas o que é certo, é que o arranjo lá em baixo, cada dia 

que passa, cada vez mais os tubos estão mais tortos, cada vez se nota que a 

qualidade da execução do projeto não foi razoável para os gastos que lá se fizeram. ---

------ Vou voltar a referir, que quando ouço aqui no discurso do “25 de Abril” que o 

Executivo tem as melhores ideias e que a oposição não tem ideias nenhumas, eu até 

fiquei com a ideia que, excluindo o Executivo, somos todos de muito fraca qualidade. 

Foram dois discursos seguidos em que o Senhor Presidente da Câmara, em que ele 

diz que é o supra suma, que finalmente chega aqui e que vai reformular isto tudo. Mas, 

afinal o que é que o Senhor Presidente fez? Pegou em três ou quatro jardins e 

destruiu-os todos e fê-los de novo, resume-se a isto! ---------------------------------------------

------ Agora, falando do Parque Empresarial, houve uma reunião do Executivo há 

pouco tempo que, mais uma vez, a oposição com a sua fraca qualidade tinha 

chamado a atenção quando se fez o Regulamento do Parque do Casarão que o 

número de pisos dos lotes poderia ser reformulado, mas o Senhor Presidente 

respondeu que havia sempre oportunidade e que depois o Executivo podia mudar. 

Quer dizer, isto é como aquele regime daquele funcionário público, que como o caso 
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que eu me recordo quando um dia destes tive de ir resolver um problema numa 

Conservatória e andei vários dias para o resolver o problema, mas quando confrontei a 

funcionária com um advogado que levei comigo, ela em dez minutos resolveu o 

problema. Aqui acontece a mesma coisa, quer dizer que não se resolva na hora, 

porque no quadro do loteamento bastava mudar o número, nos lotes com doze metros 

de cércea bastava em vez de dois pisos alterar para três pisos, mas não se alterou e 

foi novamente à reunião de Executivo, porque o LIDL tinha necessidade de ter três 

pisos e então voltou ao Executivo e deixou-se ficar tudo como estava, alterando-se só 

para o LIDL. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Isto é mesmo de uma equipa que vê o futuro!? ----------------------------------------------

------ Quer dizer que o que é razoável mudar na hora, não se muda nada e depois as 

pessoas têm que andar a pedir para se alterar, como o que aconteceu naqueles lotes 

todos, que são muitos com doze metros de cércea. Mas, é esta a modernização que 

nós temos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao Parque que está a ser executado, eu dava aqui umas dicas, 

também como a Deputada do CDS deu relativamente ao estacionamento e ainda bem 

que se corrigiu. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Numa das visitas que fiz ao Parque, apercebo-me que as cotas dos arruamentos 

mesmo pelas infraestruturas que estão a ser feitas, a cota irá subir mas não vai subir 

assim tanto e se iria subir, de certeza que não seria com materiais como por exemplo 

tout venant com camadas enormes, terá que subir para uma cota razoável. O que é 

que eu assisto lá? Assisto que as cotas dos arruamentos são baixas, podem dizer-me 

que vão subir mas, de certeza, que é uma solução cara. ----------------------------------------

------ É muito certo que aquilo tinha muita terra vegetal e que foi buscar a camada 

firme, mas deveria subir a cota com saibres ou com materiais bons e depois meter a 

tout venant e deixar os arruamentos a cotas razoáveis. ------------------------------------------

------ Neste momento o que é que se vê lá? E o que se prevê que venha a acontecer? -

------ É que as cotas dos arruamentos, provavelmente, muitas irão ficar abaixo das 

cotas dos terrenos, ou seja, serão diques da passagem das águas. Se eu estou 

enganado com aquilo que digo, convido-vos a passarem lá para verem se é verdade 

ou não, porque eu não gosto de falar de cor e só estou a falar de coisas reais. -----------

------ A outra noção que eu tenho sobre o Parque Empresarial do Casarão, é a 

seguinte, eu acho que a escala do Parque, para a situação económica que nós temos, 

eu acho que é razoável fazer-se o Parque mas fazia-se na primeira fase, numa fase 

muito mais pequena, porque já estão a fazer um conjunto muito alargado de vias de 
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comunicação com as infraestruturas e os custos todos inerentes a isso. A minha 

modesta opinião, é que se deveria fazer uma primeira fase, não com a dimensão que 

estava e então tentar-se vender os lotes e só depois se avançaria para a segunda 

fase. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Também sou de opinião que a Câmara Municipal não deve passar por cima dos 

investidores, porque um investidor que faz um loteamento tem que ter as 

infraestruturas todas prontas para poder vender os lotes e a Câmara Municipal não 

pode desvirtuar as regras, ou a Câmara Municipal pode fazer tudo e os outros que 

investem e pagam os impostos não podem fazer nada? -----------------------------------------

------ Agora, compreendo que se lançassem uma fase mais pequena com tudo pronto, 

acho muito bem, agora assim com a dimensão que estão a fazer não. Será que vão ter 

dinheiro para acabar aquilo tubo? Estou apenas a deixar aqui mais uma dica, ao 

Executivo, compreendam que não é querer estar aqui a dizer mal, é apenas a minha 

opinião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para terminar, em relação a estes dois discursos, como a Dr.ª Paula Cardoso 

falou, de que é que fala o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, 

Modernização Administrativa! Pelo que eu falei atrás, nas várias intervenções que 

teve, a modernização não foi assim tão eficaz. Fala que desceu a redução da dívida, 

mas isso é natural, porque se no meu carro eu nunca lhe fizer manutenção nenhuma 

eu não gasto dinheiro nenhum. Mas, a determinado dia, qualquer coisa vai correr mal. 

Ora, quando o Senhor Presidente praticamente deixa de fazer a manutenção total ao 

Concelho e às Freguesias, gasta muito pouco dinheiro e a redução da dívida. Mas, 

Meus Senhores, será que isto está certo? O exemplo do carro é a mesma coisa do 

exemplo das vias de comunicação e de tudo o resto. ---------------------------------------------

------ “Pensar o futuro”, olhe Senhor Presidente, “Pensar o Futuro” por tudo o que eu vi 

na Escola Fernando Caldeira posso dizer que aquilo não é “Pensar o Futuro”, é fazer 

mal, fazer errado, é fazer não pensado e é fazer não acompanhado. Aliás, o que eu 

tenho ouvido e isto não é para dizer mal do Senhor Presidente da Câmara, dos seus 

colegas aqui vizinhos que também lideram as Juntas é que, normalmente, o Senhor 

Presidente anda sempre no estrangeiro. Portanto, aqui é mais um passatempo, digo 

isto porque em tudo que eu tenho estado envolvido e faço, eu tenho que acompanhar 

e estar sempre muito presente para que as coisas funcionem bem, mas o Senhor 

Presidente da Câmara tem uma forma mais habilidosa e muito mais inteligente de 

resolver as coisas, que é ir passear e depois as coisas acontecem e as coisas ficam 

mal. Eu não estou a falar nada de cor, porque isto é a realidade. -----------------------------
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------ Há outras coisas que se podem fazer e dizer aqui, mas também na Ordem de 

Trabalhos temos oportunidade de falar, nomeadamente na ligação com Freguesias e 

do que se passou e do que a Dr.ª Paula Cardoso falou, também eu gostava de falar e 

vou ter oportunidade para isso, porque o que se está a passar é inqualificável. -----------

------ Se eu estivesse na posição que está o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

de certeza que hoje eu não estava aqui nesta sala, porque eu não tinha posição para 

estar aqui. Eu não conseguia chegar ao pé de três Presidentes de Junta de Freguesia 

e dizer: “Vocês não gostam de mim, então eu não trabalho com vocês...”; foi o que o 

Senhor Presidente da Câmara disse aqui no discurso do “25 de Abril”. Isto é 

incorrigível. Eu não sei como é que é possível nos dias de hoje estarmos perante esta 

situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por último e para terminar, digo apenas que os atos ficam com quem os pratica. 

Vejamos, no dia em que veio aqui o Senhor Presidente da República, Professor 

Doutor Cavaco Silva, nós tivemos a oportunidade de voltar a beber água da garrafa e 

isto porque o Senhor Presidente da República é diferente de todos nós. Hoje, temos 

aqui novamente a bilha da água, enquanto que, no dia do Senhor Presidente da 

República tivemos a garrafinha, e é aqui que se vê o respeito que o Senhor Presidente 

da Câmara tem por nós todos. O Senhor Presidente da Câmara não tem respeito 

nenhum, nem por nós, nem pelos Presidentes das Juntas de Freguesia.” ------------------

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

------ “O Senhor Presidente da Assembleia falou numa carta que teria recebido da 

educação, das escolas.... Eu penso que isso deveria ser mandado para os Deputados 

ou, pelo menos, para os Líderes dos Grupos Parlamentares. ----------------------------------

------ Senhor Presidente da Câmara Municipal, há tempos estive aqui a falar acerca do 

Jardim do Hospital, como é conhecido e, na altura, falei em rotunda e o Senhor disse 

que aquilo não era uma rotunda mas sim uma placa giratória. ---------------------------------

------ Eu andei com aquilo na cabeça e no outro dia fui a uma Escola de Condução e 

resolvi perguntar qual é a diferença que existe entre uma “Rotunda” e uma “Placa 

Giratória”. Na escola de Condução disseram-me que não há diferença nenhuma que a 

placa giratória é a mesma coisa que uma rotunda, só que dantes usava-se o termo 

placa giratória, e agora usasse o termo rotunda, porque há rotundas em todo o lado ou 

placas giratórias. Sendo assim, ficamos na mesma Senhor Presidente! Portanto, 

aquilo continua a ser uma “Rotunda ou não? -------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, há dias fiquei escandalizada quando vi nos nossos Jornais, 

páginas com propaganda da Câmara Municipal de Águeda. Achei escandaloso! E digo 
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isto com toda a verticalidade, porque eu até votei contra o Orçamento que o Senhor 

Presidente apresentou e escandalizo-me porquê? Porque haverá muita gente aqui na 

nossa terra a passar muito mal e o Senhor Presidente da Câmara Municipal dá-se ao 

luxo de colocar três ou quatro páginas, a elogiar a Câmara que o Senhor Presidente 

dirige. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu lembro o Senhor Presidente da Câmara que ainda estamos a um ano e meio 

das eleições ou então o Senhor Presidente anda com o ego muito em baixo, mas para 

isso acho melhor que vá ao psicólogo. ----------------------------------------------------------------

------ Se aquela propaganda toda custou, como me disseram, três mil e quinhentos 

euros, pior ainda Senhor Presidente, é muito dinheiro! A consulta vai-lhe ficar muito 

cara, Senhor Presidente. Acho que é dinheiro muito mal gasto, porque todos nós, 

Aguedenses, conhecemos o bem e as asneiras que o Senhor Presidente faz, pelo que 

não é preciso que o Senhor Presidente vá gabar-se para a Comunicação Local, vá 

para a Comunicação Nacional, provavelmente aí terá melhores resultados, mas 

também já cá esteve o Cavaco Silva. Olhe Senhor Presidente, nem sei que lhe diga.” -

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

------ “Com conhecimento da minha bancada, falo em nome individual e não quero 

vincular o PSD naquilo que vou dizer aqui sobre os Mega Agrupamentos. Assim, 

venho aqui manifestar o meu protesto pelo modo como o Governo da República 

Portuguesa e a Autarquia de Águeda parecem querer tratar o processo de constituição 

dos famigerados Mega Agrupamentos de Escolas de Águeda para o Concelho de 

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

------ Em primeiro lugar, quero que saibam que não concordo com este modo 

administrativo de organizar as Escolas. Em muitos Países, como por exemplo a tão 

falada Finlândia e os Estados Unidos, há muito que as grandes Escolas estão a ser 

divididas em territórios educativos mais pequenos. -----------------------------------------------

------ Aqui, o que queremos nós fazer? Queremos fazer grande, com grandes territórios 

educativos, sem procurar perceber o que deve estar na génese destes Agrupamentos. 

O que deve estar na génese é a criação e a implementação de uma política educativa 

centrada no sucesso integral e global do aluno em detrimento da política feita com 

base na regra do número, assente na exclusividade da gestão financeira. -----------------

------- Pelo que sei, há algum tempo atrás, o Senhor Ministro da Educação, quando 

confrontado com a reorganização do Parque Escolar e com esta matéria dos Mega 

Agrupamentos afirmava que: “Nada seria feito apressadamente”. ----------------------------

------ Segundo o Senhor Ministro da Educação: “O processo Agrupar passava sempre 
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por ser ouvir, dialogar, procurando descobrir novos territórios, onde o processo 

educativo fosse mais racional e que os novos Agrupamentos não poderiam dar origem 

a disfuncionalidades educativas”, cito, Jornal Público de dezassete de abril. --------------

------ Mas, para espanto nosso ou talvez não, porque não somos ingénuos, agora que 

se aproxima o final do ano letivo, os Senhores Diretores dos Territórios do Concelho 

de Águeda são confrontados com a força do Agrupar e quanto mais rápido melhor. 

Assim, de dialogar, construir, harmonizar, passou-se para agrupar, agrupar, agrupar”.--

------ Se este problema parece ser trazido de cima para baixo, não é tão verdade e tão 

linear que assim seja. Pois, para nós, Senhor Presidente da Câmara, estas coisas 

andam sempre juntas e o atraso que V/ Ex.cia colocou na elaboração do Projeto 

Educativo Concelhio, que não existe, na construção do Parque Escolar, da falta de 

definição de regras claras na reorganização Concelhia do mesmo, na definição dos 

novos Polos Educativos, sem se saber o que tem a fazer ou não fazer, entre outras 

hesitações, vai levar a que Águeda tenha no próximo ano letivo Megas Agrupamentos 

com mais de três mil e quinhentos alunos cada, chegando ao cumulo de a Escola 

Marques de Castilho ficar rodeada geograficamente pelo Agrupamento da Adolfo 

Portela. Mais, a ser verdade a realidade destes novos territórios educativos, temos 

sérias dúvidas que V/ Ex.cia não terá, mais uma vez e lamento, pensar e repensar a 

construção de alguns Polos Educativos, nomeadamente a tão falada Escola, o 

segundo Polo Educativo da Cidade de Águeda, não vemos razão para a sua 

existência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Finalmente, não acredito que estes Megas Agrupamentos sirvam para reforçar ou 

melhorar a coesão do nosso território Concelhio. Tenho dúvidas, sempre as tive e 

nunca ninguém mas tirou. --------------------------------------------------------------------------------

------ Como alguém um dia disse, noutros propósitos, seremos um baldio pedagógico, 

um País em constantes experiências educativas. --------------------------------------------------

------ Assim, e como a minha função nesta Assembleia Municipal é fiscalizar o 

Executivo, queria perguntar ao Senhor Presidente qual é a posição da Câmara sobre 

estas matérias? O que fez? O que está a fazer? E o que vai fazer? Que respostas tem 

para a comunidade educativa? E se concorda com todos estes processos?” --------------

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

------ “Eu só vinha aqui questionar o Senhor Presidente da Câmara sobre algumas 

questões. Depois de ouvir aqui o Engenheiro José Oliveira colocaram-se-me algumas 

dúvidas. Tenho lido nos jornais e nesta Assembleia tem-se sido apresentados os 

Orçamentos e as Contas ao longo dos últimos seis anos do seu mandato e se bem me 
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apercebi, julgo que têm sido transferidas verbas para as Freguesias e julgo que essas 

verbas todos os anos têm vindo a aumentar. Julgo que neste último ano são 

quinhentos e setenta mil euros e julgo que no ano passado terão sido cerca de 

trezentos e cinquenta mil euros. Mais, se nós não estávamos distraídos e votámos as 

contas corretamente, julgamos nós que todas essas verbas foram transferidas e pagas 

e confiamos porque sabemos que foram bem aplicadas pelos Presidentes de Junta. ---

------ Senão há nenhum erro nisto, gostaria que o Senhor Presidente depois o confirme 

ou não. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação aos seis anos antes do seu mandato, provavelmente também foram 

distribuídas verbas, provavelmente também foram pagas e foram bem aplicadas. Julgo 

é que existe uma pequena diferença, Senhor Presidente da Câmara, é que antes as 

obras que eram feitas, ficaram por pagar, antes as obras eram feitas e os 

fornecedores depois vinham buscar o dinheiro à Câmara ele não existia, ficaram para 

pagar pelo Senhor Presidente quando entrou no seu mandato. Agora, as obras são 

feitas e quando os fornecedores cá vêm receber, são pagas no dia combinado. Agora, 

as transferências são combinadas com os Senhores Presidentes de Junta e no dia 

combinado as transferências são efetivamente feitas. Não sei se era isso a que o 

Engenheiro José Oliveira se estava a referir, é que eu estou extremamente confuso 

com esta situação, contando só estes últimos doze anos, porque anteriormente são 

tempos das calendas que nós já não nos podemos lembrar ou que fazemos por 

esquecer, porque o “antes” não interessa. -----------------------------------------------------------

------ Efetivamente, o que interessa é que em 2011 e 2012, o Senhor Presidente paga 

a quem deve e o além de pagar a quem deve, quando combina honra a sua palavra e 

paga em nosso nome, como o nosso dinheiro e não com o dele. -----------------------------

------ A minha intervenção é somente esta. Concordo com muitas das intervenções do 

Engenheiro José Oliveira no seu principio, a maneira como o faz nalgumas das coisas 

é a nossa maneira, mas temos que ter aqui alguma seriedade de princípios, porque o 

Engenheiro José Oliveira esteve muitos anos como Presidente de Junta nesta 

Assembleia e quando assisti a muitas sessões de Assembleia nunca o vi a contestar 

decisões que se passaram aqui totalmente anacrónicas, ilegalidades, casos de policia 

e nunca o vi a contestar essas situações. Acho bem que as conteste agora em relação 

a situações atuais e que elas sejam verdadeiras. --------------------------------------------------

------ Gostei da sua intervenção em relação à Escola Fernando Caldeira, mas espero é 

que vá mais longe com a sua experiência, porque eu não a tenho nesse campo, no 

sentido de ajudar a Câmara, porque é a sua área e porque só assim é que ajudamos, 
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se tem competência e acho que a tem, faça um ligeiro relatório com as insuficiências 

que possa dirigir à Câmara para que, se efetivamente, ainda esteja em tempo de as 

corrigir, se possa realizar e assim contribua para uma alteração de situações que eu 

também verifico mas não sei se são alteráveis, ou se a qualidade dos materiais é boa 

ou não. Eu acredito que as suas alterações têm alguma razoabilidade, mas que nós 

não sabemos observar. Portanto, as suas críticas podem ser pertinentes e serão muito 

mais se for o Senhor Engenheiro a colaborar nessas alterações e nessa possibilidade 

de se alterar eventuais erros que a Câmara esteja a cometer nessas situações. ---------

------ Em relação ao que o Professor Tondela disse, se já era difícil atuar contra o 

Poder em qualquer uma das situações, temos um Governo que não manda, temos um 

Governo que é Troikano, isto é, que se deixou mandar por alguém e que se aproveita 

desse alguém mandar para dizer que também não manda. -------------------------------------

------ Neste momento, temos uma situação que quem manda diz lá de cima: ”faça-se 

assim”. Senhor Presidente da Câmara, peço-lhe que tenha em atenção aquilo que o 

Professor Tondela disse, que é “não siga os exemplos de cima”. Ouça sempre que 

puder ouvir uma opinião favorável ou desfavorável, sempre que puder convocar e 

ouvir o Conselho Municipal de Educação, que eu já sei que foi convocado para a 

próxima segunda-feira da próxima semana sobre esse caso, nós expressaremos a 

nossa opinião sobre âmbito e sobre os Megas Agrupamento, sobre a situação da 

Rede Escolar e sobre a situação as construções escolares. ------------------------------------

------ Portanto, sempre que houver vozes para serem dadas, espero que seja o veículo 

da nossa informação para cima, seja uma voz do Povo. Eu disse-o aqui no “25 de 

Abril” que cabe-nos a nós, cada vez mais, sermos o veículo daqueles que não têm 

voz, para vermos se é possível fazermos alguma coisa e, pelo menos, devemos 

continuar a afirmá-lo.” --------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJF de Ág ueda – PS:  --------------

------ “Eu vinha aqui essencialmente dizer que eu vou tendo conhecimento das obras 

no Casarão pelo Engenheiro José Oliveira e fico feliz porque inicialmente disse aqui 

que a Câmara não tinha feito grande coisa com a compra dos terrenos e que tinha 

feito aquilo à socapa, mas afinal agora até diz que parece que a Câmara Municipal vai 

fazer obra a mais. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, eu vinha aqui falar sobre a Cidade de Águeda, porque na Assembleia de 

Freguesia, que se realizou na quinta-feira, me perguntaram se nas diversas obras que 

a Câmara está a fazer na Cidade, estão planeadas algumas casas de banho públicas. 

Como há falta de casas de banho públicas eu essencialmente gostaria de saber se 
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vão existir ou não mais casas de banho públicas na Cidade de Águeda.” ------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder às questões colocadas e prestar os devidos 

esclarecimentos, conforme se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------

------ “Queria deixar uma primeira palavra para a Dr.ª Paula Cardoso que falou aqui 

enquanto Presidente da Comissão Política e Deputada da Assembleia da República, 

com certeza há falta de outros palcos, ou não lhe dou oportunidade noutros palcos se 

exprimir assim, fico muito contente que aproveite este palco aqui para exprimir as suas 

opiniões. Mas, isto leva-me já para aquilo que disse o Senhor Engenheiro Oliveira de 

que eu passo um atestado de menoridade ou coisas do género, uma fraca qualidade 

dos Membros desta Assembleia, penso que foram estas as palavras, nunca houve 

essa intenção da minha parte, não é esse o meu pensamento. Mas, quando eu vejo 

uma Presidente de uma Comissão Política ter de vir substituir-se aos Membros do 

Grupo Parlamentar, eu fico preocupado. -------------------------------------------------------------

------ Iria agora entrar nas questões que me foram colocadas para dizer ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia da Trofa que quanto ao Polo Educativo, estamos 

apenas à espera que abra novo concurso para podermos candidatar a obra e por nós 

avançará de imediato. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao Senhor Engenheiro José Oliveira, na Escola Fernando Caldeira tem 

sido substituídos várias vezes materiais por conta do empreiteiro, porque a 

fiscalização que é feita pela Câmara tem exigido que sejam colocados materiais 

adequados. Já não é a primeira vez e posso recordar, por exemplo, todos os pisos que 

estão no primeiro Bloco que foi construído, se não foram substituídos ainda, terão de o 

ser durante a execução da obra, porque na primeira vez que os colocou não estavam 

adequados, nem correspondiam às expetativas. ---------------------------------------------------

------ Quanto ao layout da Escola, aquilo que nós temos que ver é que uma Escola 

daquela dimensão é um edifício complexo e não foi pela vontade ou pelas diretrizes 

diretas do Presidente da Câmara ou por livre arbítrio dos Técnicos da Câmara, que a 

Escola foi construída assim. Aquela Escola foi construída, apoiada nos Técnicos da 

Direção Regional da Educação que aprovaram aquele projeto e também foi 

acompanhada pelo órgão de Gestão daquela Escola e o layout mereceu a sua 

aprovação. Nós não escondemos o projeto e depois aprovámo-lo à socapa, não foi 

isso que aconteceu. Houve bastantes pessoas que colaboraram naquele projeto. -------

------ Agora, nós sabemos que é muito mais fácil aparecem os defeitos depois da obra 
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estar construída, vai-me perdoar, mas também é muito mais fácil criticar depois das 

coisas estarem feitas, porque quando estamos ainda no projeto é muito mais difícil. ----

------ No que respeita a ter um tubo quatro por quatro, sinceramente, eu acho que pedir 

ao Presidente da Câmara que controle se o corrimão tem um tubo de quatro por 

quatro quadrado, ou se é redondo, acho que é um exagero e é um bocadinho demais. 

------ Quanto ao Parque da Alta Vila e ao local onde está construído, com certeza que 

tem conhecimento que há tendências e há filosofias em termo de construção que 

defendem que nalguns locais não se deve recuar, ou seja, deve-se preservar os 

alinhamentos que estão no edificado e assim foi. Por isso, foi efetuada aquela 

reconstrução, reconstrução com demolição total, mas uma reconstrução no Parque da 

Ata Vila. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto aos materiais escolhidos, o Senhor Engenheiro compara a Rua Luís de 

Camões com o resto da intervenção? Onde é que estão melhores materiais e onde é 

que estão as coisas melhores feitas? Aquilo que nós temos, são os Munícipes daquela 

zona a pedirem-nos para substituir e fazer igual ao que está na outra zona, na zona do 

rio. Não é para fazer aquilo que foi feito na Rua Luís de Camões e na Rua Vasco da 

Gama, pelo contrário. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, achamos que não temos erros assim tão graves nessa obra. --------------

------ No que respeita no Casarão e ao número de pisos, penso que é a segunda ou 

terceira vez que o Senhor Engenheiro traz essa situação, nós resolvemo-la e iremos 

sempre resolver. Agora, fiquei aqui muito estupefacto com o facto de ser grande. Não 

estou preocupado, porque ainda na semana passada tive a confirmação de que, pelo 

menos um terço, aquele Parque será rapidamente ocupado. Portanto, um terço já está 

ocupado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, há uma coisa que o Senhor não se deve preocupar e digo-lhe mesmo, é 

com a capacidade financeira da Câmara. Já agora, que o Senhor levanta essa 

questão, embora haja um ponto para discutir isso, eu tenho-me questionado muitas 

vezes, o que é que era feito ao dinheiro da Câmara Municipal, no passado? Nós em 

seis anos diminuímos o passivo em dez milhões de euros. Se comprámos mais de 

seis milhões e quatrocentos mil euros de terrenos e construções e a Câmara ainda 

transita com um saldo de quatro milhões de euros. Se nós temos uma gestão deste 

tipo, vocês dizem que nós estamos a fazer tudo na Cidade, porque eu penso que era 

preciso fazer. Nas Freguesias, vocês dizem que os Senhores Presidente de Junta não 

têm apoio nenhum, onde é que foi gasto o dinheiro no passado? É a questão que se 

coloca. Na realidade, a Câmara Municipal de Águeda neste últimos seis anos, e digo 
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mais uma vez, diminuiu o passivo em mais de dez milhões de euros e comprou mais 

de seis milhões e quatro mil euros de terrenos e paga a menos de sessenta dias aos 

seus fornecedores e irá continuar assim. -------------------------------------------------------------

------ Quanto à Modernização Administrativa, estamos orgulhosos do que fizemos e 

digo, sem falsas modéstias, o Senhor Presidente da República veio cá ver aquilo que 

nós fazemos, porque ainda continuamos a ser um exemplo para o País. -------------------

------ No que se refere às idas para o Estrangeiro, eu não tenho problemas de falar as 

coisas de frente. Talvez outros gostassem de participar e gostassem de ter as 

parcerias internacionais que a Câmara Municipal de Águeda tem e, talvez por isso, 

falem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nós sempre dissemos que queremos estar com aqueles que vão à frente, com 

aqueles que estão na primeira onda e para dizer a verdade, as coisas acontecem 

primeiro na Europa e depois passados alguns anos é que chegam cá. Se nós 

queremos saber quais são as tendências e qual é a evolução, temos que procurar 

onde efetivamente as coisas acontecem. ------------------------------------------------------------ 

------ Quanto às garrafas de água, eu não trato com menos respeito os Presidentes 

das Juntas e os Senhores Membros da Assembleia, eu trato-os como me trato a mim 

mesmo. Eu respeito-me e respeito os Senhores também. Agora, fazia parte do 

protocolo e foi condição obrigatória dos Serviços de Apoio do Senhor Presidente da 

República que a água que fosse servida fosse engarrafada. Eu não ponho em causa, 

uma visita de Estado, por causa de meia dúzia de garrafas de águas. Quer a minha 

opinião? Não deveria ter acontecido, porque esta água que nós bebemos aqui é 

devidamente controlada de acordo com todos os parâmetros e normas legais e é de 

boa qualidade. Eu confio, tanto na empresa que põe a água nos canos em Águeda, 

como na empresa que a coloca dentro das garrafas, ou mais do que isso. Talvez 

confie mais na empresa que coloca a água nos canos de Águeda, porque esta água é 

muito mais controlada do que aquela que é colocada nas garrafas, porque serve muito 

mais pessoas e é sujeita a um controle muito mais apertado. Por isso, estou à vontade 

para dizer aquilo que digo. -------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao que disse a Dr.ª Eunice Neto, sobre a placa giratória vou informar-me 

e depois informarei. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto ao Professor António Tondela, atempadamente procurámos junto da 

Direção Regional da Educação saber quais eram as evoluções e quais as expectativas 

em termos de reorganização. Nós tínhamos conhecimento do que está no memorando 

da Troika, sabíamos para o que é que apontava. Mas, não tínhamos noção dos 
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timings, se nos ia ser exigido, quando e porquê? Procurámos nos informar e aquilo 

que nos disseram foi que não tinham orientações e que elas haviam de chegar. Fomos 

surpreendidos com uma convocatória para ir a Coimbra a uma reunião, onde esteve a 

Senhora Vereadora, com os Senhores Diretores de todos os Agrupamento e com a 

chegada de um ofício, que nos dá dez dias para nos pronunciarmos.------------------------

------ Eu posso não concordar com as situações, mas se tomar aquela posição: “eu 

não concordo então, não faço nada”, acho que temos um resultado pior. ------------------- 

------ Então, a posição que eu defendo e que estamos a tentar implementar é dentro 

daquele quadro que vai ser aplicado como é que conseguimos que seja o melhor 

possível para Águeda? Como é que conseguimos que o Projeto Educativo que 

queremos construir é mais defendido? Ou seja, nós queremos ouvir todos os 

Agrupamentos, não vamos estar de acordo com todos, porque já sabemos da opinião 

de alguns, mas iremos ter uma posição própria sobre isso. Uma posição que seja 

supra Agrupamentos, porque os Agrupamentos têm aqui alguns interesses 

particulares e nós queremos que para o Concelho se defenda o Projeto Educativo de 

Águeda o melhor possível. -------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto aos atrasos que nós temos e quanto à evolução da construção dos 

edifícios, aquilo que nos parece que tem acontecido para além do atraso da Carta 

Educativa, que esteve presa durante um ano, que atrasou a construção de alguns 

Centros, aquilo que nós temos visto é uma alteração ciclópica e constante das normas 

na educação e isto é mau para todos, sobretudo para aqueles que sofrem, que são os 

alunos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, as últimas alterações são que agora os alunos têm vinte e oito a trinta 

alunos, com condições que nós não sabemos se os Centros Educativos correspondem 

a isso e com um repensar que tem que ser feito, talvez, das construções.------------------

------ Aquilo que referiu, por exemplo, face a estes Mega Agrupamentos é uma 

situação que deve ser repensada e que vai ser repensada obviamente, porque nós 

não vamos querer fazer as coisas por fazer, queremos fazê-las bem feitas. Também 

sabemos que, infelizmente para todos, o número de crianças está a decrescer. 

Portanto, não devemos pensar em coisas que não tenham correspondência na 

realidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Por isso, aquilo que vamos fazer em termos dos Mega Agrupamentos, vamos 

ouvi-los todos e vamos ter uma proposta que irá ser discutida, também em Câmara e 

com o Conselho Municipal de Educação e que depois tentaremos que seja seguida 

pelo Ministério da Educação. ----------------------------------------------------------------------------
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------ Quanto ao Professor José Vidal, que falou nas verbas para as Freguesias, eu 

tenho alguma dificuldades em fazer comparações com números do passado, porque 

os números dos quais eu e a minha equipa somos responsáveis são conhecidos e são 

transparentes. Os números do passado das transferências, não são assim tão 

comparáveis. Mas, aquilo que tem havido é um esforço permanente de dotar as 

Freguesias daquilo que efetivamente necessitam. -------------------------------------------------

------ Quanto às casas de banho públicas, há mais algumas que estão em 

funcionamento, temos umas no Jardim Conde de Sucena, vamos ter outras em frente 

ao Hospital e outras junto à Escola Marques de Castilho. O que nós perspetivamos 

nas casa de banho é que elas sempre acopladas a um equipamento em que quem for 

o concessionário desse equipamento, será o responsável pela manutenção dessas 

casas de banho.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra a Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD , que fez a intervenção que se 

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

----- “Senhor Presidente da Câmara, nas suas respostas não ouvi nada em relação a 

algumas questões e preocupações que a Senhora Presidente da Comissão Política, a 

Dr.ª Paula Cardoso aqui trouxe, nomeadamente no que diz respeito à Regeneração 

Urbana nas Freguesias, perguntando-lhe porque razão é que efetivamente esses 

projetos não são alongados às Freguesias? Era a questão que eu lhe trazia aqui, 

sendo certo que não posso deixar de mais uma vez lhe dizer que o Senhor Presidente, 

mais uma vez, foi deselegante com os Membros desta Assembleia Municipal, mas 

também não vai sem resposta.---------------------------------------------------------------------------

------ Quero lhe dizer que tomáramos nós que já houvesse a nova Lei Autárquica 

aprovada, porque se ela houvesse, com as moções de censura com o seu 

comportamento, nós todos já o tínhamos varrido desta Câmara Municipal.” ---------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder e prestar os devidos esclarecimentos ao interveniente, 

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

------ “Por acaso o Engenheiro Hilário Santos lembrou-me de uma situação que é grave 

da minha parte, que é não ter pegado na situação da Regeneração Urbana nas 

Freguesias, é que eu quero desafiar a Senhora Deputada a dizer onde é que há 

dinheiro para a Regeneração Urbana nas Freguesias. -------------------------------------------

------ Aquilo que existe e que seja do meu conhecimento, é que não há verbas para 
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esse fim, se as houver terei todo o prazer em dar seguimento e candidatar porque, 

felizmente, a Câmara tem possibilidades de candidaturas a esse nível. ---------------------

------ Já agora, ao Senhor Engenheiro Hilário que gosta de varridelas não sei aonde e 

que me acusa de deselegância, eu gostaria de esclarecer aqui algumas coisas com o 

Senhor Engenheiro relativamente a algumas coisas que disse no seu discurso do “25 

de Abril”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Falou, por exemplo, nos processos disciplinares que foram colocados em tempos 

nesta Câmara Municipal. Sabe que comigo, não aconteceu como o que aconteceu no 

passado, com aqueles do seu Partido,  e posso prová-lo, que haviam queixas que 

eram metidas na gaveta sistematicamente. Connosco todas as queixas são 

averiguadas, porque não há filhos e enteados, não há uma queixa que não tenha o 

necessário Inquérito e que seja depois resolvido conforme o resultado desse Inquérito. 

------ Também nos acusa de falta de transparência?! Mas, falta de transparência em 

quê? Os Senhores foram os campeões em falta de transparência, o que é que os 

Senhores querem mais? Quem nunca foi transparente vem agora exigir?! -----------------

------ Nós somos a única Câmara Municipal deste País, que tem para elaborar o 

relatório contra a corrupção, que tem um representante dos cidadãos e um vosso 

representante. É a única do País e não precisávamos disso. Somos das poucas 

Câmaras que tem contabilidade analítica. -----------------------------------------------------------

------ Agora, digam-me quantas perguntas vossas ficaram por responder?” ----------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, para um 

pedido de esclarecimentos passou a palavra a Eunice Pereira dos Santos 

Rodrigues Neto – CDS-PP , que usou da palavra nos termos que se transcreve na 

íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------“Senhor Presidente da Câmara, importasse de esclarecer acerca de qual é o 

problema existente para o começo do Polo Educativo da Trofa?” -----------------------------

-------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder e prestar os devidos esclarecimentos à interveniente, 

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

------ “Não há candidaturas abertas neste momento, o Programa Operacional não tem 

candidaturas abertas neste momento. ----------------------------------------------------------------

------ Eu posso dar um esclarecimento mais global dessa situação: Nós fizemos um 

primeiro pacote de Escolas de candidaturas de futuras de Escolas que estão em 

execução neste momento e estamos a ultimar os projetos do segundo pacote de 
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Escolas. Estamos à espera e falta-nos também a definição, por parte do Governo, se a 

Educação continua a ser uma prioridade ou não. Eu espero que sim mas eu não sei, 

nem ninguém sabe neste momento quais são as prioridades que vão estar no 

Programa Operacional, nem as regras de concurso.----------------------------------------------

------ Neste momento está tudo suspenso e nós estamos a aguardar que abram os 

concursos. Temos os pareceres todos obtidos da DREC. No caso da Trofa está tudo 

desbloqueado e estamos à espera que abra o Programa Operacional para podermos 

candidatar a obra. Aliás, não é só essa que falta, falta Aguada de Cima, Valongo, 

Trofa, Aguada de Baixo e Águeda vamos ver.” -----------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra a António Manuel de Almeida Tondela – PSD, que interveio nos termos que 

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

------ “Pessoalmente, não me aflige muito o modo como o Senhor Presidente da 

Câmara acha que o meu desempenho nesta Assembleia é aqui desempenhado. O 

Senhor Presidente estava preocupado e referiu o facto de vir para aqui a chefe do meu 

Partido falar. Mas, o Senhor Presidente cometeu uma falta de deselegância para com 

a Dr.ª Paula Cardoso quando disse que “há falta de outros palcos vinha para aqui”. É 

uma deselegância que eu não espera do Senhor, da sua formação académica, da sua 

capacidade de raciocínio, da sua inteligência. Como o Senhor Presidente sabe, eu sou 

sempre transparente e direto tinha que lhe dizer e para que fique registado em ata. Eu 

não contava com a sua deselegância quando disse à Dr.ª Paula Cardoso ”à falta de 

outros palcos”. Não posso aceitar isso do Senhor Presidente da Câmara.” ----------------

------ 3 – PERIODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------ 

------ 3.1 – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO Ex. MO 

SENHORPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA , acerca da atividade 

municipal, bem como da situação financeira do Município, nos termos do disposto nos 

artigos nºs. 53º, nº1, alínea e) e 68º, nº 4, da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------

--------------------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu 

a palavra aos Senhores Deputados Municipais, tendo sido feitas as intervenções que 

se transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Eu queria fazer algumas perguntas sobre as informações. Relativamente à 

primeira nota das informações, eu não sei se será possível formatar isso com menos 

tamanho, porque eu tenho muita dificuldade em ver as informações. ------------------------
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------ Vejo numa rubrica que se está a efetuar pavimentação/repavimentação das vias 

do Concelho – terceira fase, mas chega-me a informação que as obras destas 

pavimentações/repavimentações estão suspensas. Gostava que o Senhor Presidente 

esclarecesse se estão ou não suspensas e, se estão suspensas, qual é o motivo. ------ 

------ O Senhor Presidente já respondeu a uma parte de uma pergunta que lhe vinha 

fazer que tem a ver com os projetos do âmbito do QREN que estão suspensos. Como 

nós sabemos, penso eu que foi no início de Março que o Governo decretou que todos 

os projetos do QREN que não tinham execução iniciada ou que a execução fosse 

inferior a 10% nos últimos seis meses que seriam automaticamente suspensos, se não 

mesmo cancelados e que depois seriam reequacionados. Além das Escolas que o 

Senhor Presidente referiu, gostaria de saber se existem projetos nesse âmbito aqui 

candidatados. Também se existem alguns projetos que nós tivéssemos no âmbito do 

QREN que tivessem sido suspensos neste processo e se os tivemos possivelmente já 

foi respondido isso, pelo que gostava que nos fizesse chegar uma cópia desse 

processo, no caso de termos. --------------------------------------------------------------------------- 

------ A outra situação tem a ver com as reunião na AdRA e na CIRA e como não tive 

oportunidade de o fazer no período antes da ordem do dia, aproveito para lhe dizer 

que nós tivemos reunião da CIRA há cerca de quinze dias, onde os cinco Membros da 

Assembleia Municipal estiveram presentes e também lhe quero dizer que seria bom o 

Senhor Presidente começar a aparecer nestas reuniões, porque estão lá muitos 

Presidentes de Câmara e não nos fica bem estarmos lá sem o nosso Presidente de 

Câmara. Provavelmente se aparecesse teria ouvido o Presidente da CIRA explicar 

quais eram os vetores principais nestes eixos que estão a ser equacionados e a 

Educação vai continuar a ser uma aposta ao nível destes processos do QREN, como a 

Regeneração Urbana também vai voltar a ser APOSTA. Sendo certo que nós 

abordámos na CIRA alguns dos assuntos que são importantes para Águeda e que têm 

sido refletidos aqui nesta Assembleia Municipal. Todos nós, os cinco Membros, 

abordámos a questão da AdRA, onde nos foi dito que o processo da AdRA não está a 

correr bem, como o Senhor Presidente também disse aqui perante o Presidente da 

República, e nos foi garantido que neste momento os preços da água não iam subir 

mais, até estar reequacionado todo o processo da AdRA. Foi-nos garantido isto 

através do Presidente da CIRA através de reunião que já teve com o Presidente da 

AdRA onde, neste momento, está a ser reavaliado o atraso no projeto. O que nos foi 

garantido foi que, neste momento, não haverá novos aumentos da água até isto ser 

equacionado. Senhor Presidente, como Membro da CIRA de pleno poder, pedimos-lhe 
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que tenha atenção a isto, porque os aumentos serão no final do ano e não vão agora 

refazer isto e no final do ano subirem os preços. Se estamos com dois anos de atraso, 

então a termos aumentos deverão ser daqui a dois anos, se é que não podemos 

reverter alguma coisa. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Também abordámos a questão sobre a Linha do Vale do Vouga, porque 

continuamos a não ter o tal estudo da CIRA, era importante pressionar sobre essa 

matéria. Sobre o Hospital de Águeda também lá referimos isto. -------------------------------

------ Vejo aqui nas suas informações um conjunto de formação que tem sido feita para 

os membros desta casa. Também os Membros Políticos, os Presidentes das 

Freguesias são Membros desta casa e seria interessante que esta Câmara 

começasse a pensar em fazer alguma formação. Por exemplo, hoje vamos discutir a 

lei dos compromissos. A lei dos compromissos é uma matéria muito técnica e era bom 

que a nossa Câmara Municipal começasse a fazer formação aos Autarcas das 

Freguesias sobre coisas deste tipo. Estou a lembrar-me de um conjunto de legislação 

que hoje existe tão grande que nos pode levar, mais até aos Membros que estão nos 

Executivos, a fazer algumas asneiras e não me custa nada acreditar que haja por aí 

muita asneira feita não por intenção, mas por falta de conhecimento. -----------------------

------- Termino, dando-lhe os parabéns pela forma como recebeu o Senhor Presidente 

da República, porque acho que foi uma honra para nós em Águeda. Fico mais 

satisfeito pelo protocolo ter exigido as garrafas de água, porque pelos vistos também 

exigiu as lâmpadas que estavam aqui em falta e também exigiu uma nova 

apresentação aqui no próprio palco e queria dar-lhe uma pequena nota, gostei do filme 

de apresentação que foi feito sobre Águeda. Gostei de lá ver os clusters empresariais. 

No entanto, acho que falta lá alguma coisa sobre o comércio em Águeda e não gostei 

mesmo nada de ver a ausência da Festa do Leitão naquele filme, porque é 

efetivamente o Festival e a nossa apresentação a nível nacional e internacional, mais 

importante e quando vejo lá realizações de nível mais regional e mais local, como o 

Agitágueda, e vejo lá falar no leitão e não na Festa do Leitão como nossa grande 

apresentação, acho que é uma lacuna importante.” ----------------------------------------------- 

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “A minha intervenção tem a ver com a informação, pela enésima vez peço ao 

Senhor Presidente da Câmara que este formato de PDF seja feito num formato com 

uma configuração diferente, porque é um documento muito difícil de abrir. Ainda sobre 

a informação, queria completar a pergunta que há pouco ouvi da Eunice Neto sobre a 

publicidade de quatro páginas a cores que foi feita pela Câmara Municipal nos dois 
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jornais locais de Águeda, gostaria que o Senhor Presidente informasse a Assembleia 

de quanto é que custou esse boletim de propaganda e se aqueles três mil e 

quinhentos euros que falaram aqui são verdadeiros ou não, se são para cada um ou 

se é de todos. Segundo o que eu entendi aquilo irá ser feito por uma periodicidade 

trimestral, provavelmente vai até perto das eleições e aquilo é propaganda pura da 

Câmara, e nós estamos a pagar aquilo tudo, para tentar justificar o injustificável. Aquilo 

é sobre a Regeneração Urbana, não sei se até será pago pela Regeneração Urbana. -

------ O Senhor Presidente já deve ter percebido que tirando alguns elementos muito 

ligados ao PS, direta ou indiretamente, que não estão a favor; arranje-me uma pessoa 

que não esteja direta ou indiretamente ligada ao PS que seja a favor daquilo que está 

a ser feito aqui em Águeda na distribuição de obra feita e refazer, apesar de haver 

apoios para isso. O Senhor Presidente fez tudo ao contrário, porque em vez de ver 

que obras é que Águeda precisava e ir procurar apoios para elas o Senhor Presidente 

encontrou uns apoios e inventou obras para esses apoios. Toda a gente se apercebeu 

disso e o Senhor está a fazer um esforço para tentar justificar o injustificável. Esse 

boletim de propaganda, que é pago por todos nós, é exemplo claro disso.------------------

------ Eu gostaria de saber ao certo quanto é que o boletim de propaganda custa, 

quanto é que vai custar e até quando.” ---------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, eu não sei se vê ai nas suas informações se fala em euros 

ou contos, porque o Dr. Alberto Marques no outro dia falava em contos e ele deve ter-

se enganado nas contas. Falava nos quarenta mil contos que a Câmara gastou no 

Parque em frente ao Hospital, o Dr. Alberto Marques é uma pessoa de contas erradas 

e é feio demais e não deve fazer isso. Já não é a primeira vez que o faz e para o seu 

nível fica-lhe muito mal jogar com o populismo. Mas, sabendo que falo 

propositadamente nos jornais, eu nunca o fiz assim e é propositado quando o Senhor 

fala que aquela obra custou quarenta mil contos, duzentos mil euros que a Câmara 

gastou, sabendo que a Câmara não gastou isso lá, sabendo que é uma obra 

candidatada e que a Câmara Municipal não gastou lá essa verba. Portanto, sabia-o 

quando escreveu e fê-lo propositadamente e isso não é do seu nível, porque eu sei 

que o Senhor não é assim.--------------------------------------------------------------------------------

----- Já agora, eu gostava que em contos ou em euros se começassem a esclarecer 

essas contas, era só esta situação que eu queria que o Senhor Presidente 

esclarecesse.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------
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------ “Aquilo que eu escrevi no jornal, foi que a obra, de acordo com o que estava no 

site da Câmara e ainda continua, estava no Programa de Regeneração Urbana com 

um custo de duzentos mil euros, é obviamente financiada, eu não disse que a Câmara 

gastou duzentos mil euros, disse que a obra estava orçamentada e prevista custar 

duzentos mil euros, já ouvi que teria custado menos, cento e tal mil euros. Mesmo 

assim não são quarenta mil contos, são vinte e tal mil contos, o meu raciocínio 

mantem-se na mesma. Não disse nada do que o Professor Vidal disse.” -------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder e prestar os devidos esclarecimentos aos intervenientes, 

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

------ “Iria começar por responder ao Engenheiro Hilário, quanto às obras suspensas é 

verdade que estão duas ou três obras suspensas devido à falta de colocação pela 

AdRA das infra estruturas. Uma delas é a estrada principal de Aguada de Cima, que 

estamos há muito tempo à espera da intervenção da AdRA e não faz sentido. É uma 

estrada onde há ruturas constantes e não faz sentido estarmos a pôr um tapete novo 

para depois começar a ser todo esburacado. Outra é em Belazaima e a outra é em 

Recardães, que foi atrasada porque fizemos uns passeios e umas correções de 

estradas e estão à espera que estejam as três, porque o empreiteiro não se deslocará 

para cá para fazer uma de cada vez, porque tem custos muito grandes.--------------------

------ Quanto a projetos suspensos, nós não temos nenhum projeto suspenso. O único 

projeto que nos foi questionado qual era o andamento dele porque não tinha ainda os 

10% de faturação foram as ruas da Cidade, a obra que começou no Largo Doutor 

António Breda. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre as reuniões da CIRA e da AdRA, nós temos tido aqui algumas situações 

bastantes complexas com a AdRA. Tenho mantido contactos com o Senhor Presidente 

da Administração, que agora é Membro do Conselho de Administração das Águas de 

Portugal e, mais uma vez, as coisas estão suspensas. ------------------------------------------

------ No caso concreto de parte do pacote de obras que estava previsto para o 

Concelho, a AdRA tem financiamento assegurado pelos Fundos Europeus. 

Financiamento assegurado pelo Banco Europeu de Investimento, já foi dada 

autorização e concordância por parte do Ministério do Ambiente e falta autorização 

para o início das obras por parte do Ministério das Finanças. É mais uma que está 

suspensa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Também já fiz saber ao Senhor Presidente do Conselho de Administração da 
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AdRA, que se forem colocados em causa os investimentos que estavam previstos 

para o Concelho e for pensada qualquer alteração, aglomeração ou junção com outra 

entidade, a Câmara Municipal de Águeda interporá de imediato uma providência 

cautelar para que essa operação não seja feita, porque não se concretizando os 

investimentos que estão previstos, a posição de Águeda é reduzida, ou seja, nós 

ficámos com a quota de 4% na AdRA devido à necessidade de investimentos que 

eram feitos no Concelho. Ora, se esses investimentos não forem feitos a nossa quota 

tem que ser muito superior. Mas, aquilo que eu espero é que sejam feitos esses 

investimentos e o mais rápido possível. --------------------------------------------------------------

------ Quanto aos aumentos da água, eu espero que assim seja. O Senhor Engenheiro 

Ribau Esteves está na Comissão Paritária e com certeza que já têm a maioria de 

votos para dizer isso. Efetivamente, falasse nessa situação, está a ser estudada e 

obviamente que há necessidade de novos investimentos para a AdRA face a estas 

circunstâncias. Ele é a pessoa indicada para fazer essas promessas porque está no 

Órgão indicado. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao Vale do Vouga e o estudo, posso-lhe dizer que a Câmara de Águeda é 

a que tem enviado mais prontamente os elementos para esse estudo. Mas este é um 

estudo intermunicipal, são onze Câmaras e está a demorar algum tempo. -----------------

------ Quanto à formação, já foi feita aqui alguma formação aos Senhores Presidentes 

de Junta, até alguma formação dada pela CCDR. Estamos disponíveis para fazer 

mais. Relativamente a esta lei dos compromissos talvez mais tarde tenhamos de fazer, 

mas nem nós próprios sabemos muito bem como é que isto funciona. Eu também não 

concordo com a forma como está esta lei, acho que é mais burocracia em cima da 

burocracia, mais dificuldades. Vai num caminho errado, na minha perspetiva, mas 

também temos de fazer aquilo que nos está incumbido e com certeza que iremos 

também proporcionar formação se for necessário para os Senhores Presidentes de 

Junta ou Membros das Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------

----- Quanto à visita do Senhor Presidente da República, também ficámos contentes e 

agradados com ela, até porque após o “25 de Abril” foi a primeira vez que um 

Presidente da República esteve em Águeda. Penso que decorreu de uma forma 

adequada e que foi bem recebido por nós, que gostou e que nos ajudou a potenciar 

algumas Empresas de Águeda que estão a fazer uma iniciativa inédita no Concelho, 

que é colaborarem mutuamente no projeto. ---------------------------------------------------------

------ Quanto ao vídeo apresentado, reconheço as falhas. Sinceramente, acho que 

aquilo que refere tem razão e vou mandar que a ausência desses dois pontos que 
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referiu, atividade comercial e a Festa do Leitão, seja colmatada, uma vez que esse 

vídeo irá ser utilizado noutras circunstâncias. -------------------------------------------------------

------ Quanto ao Dr. Alberto Marques, quanto à formação da informação vou mandar 

ver o que se passa. Eu leio a informação no meu computador e não tenho tido esses 

problemas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto aos encartes, eu não tenho os números presentes, mas são cerca de três 

mil e quinhentos euros que custa por edição. Vão ser feitos de três em três meses e 

dentro daquela forma que foi apresentada. Eu tenho tentado ver dentro das Câmaras 

do PSD aquilo que é feito e posso dizer que em quase todas são iniciativas bastante 

menos económicas do que aquela que nós utilizamos para transmitir aquilo que é feito 

na Câmara e entendemos que há necessidade de divulgar. Aliás, o Engenheiro Hilário, 

inclusivamente, numa ação que tivemos no comércio referiu que há iniciativas da 

Câmara que não são devidamente divulgadas. Por isso, nós temos de tratar de as 

divulgar devidamente. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às obras que nós estamos a fazer, são aquelas que nós entendemos que 

a Cidade de Águeda necessita, nós estamos a lançar a Cidade e o Concelho de uma 

forma diferente, com uma qualidade de vida diferente, embora não haja já muitos 

Fundos. Mas, aquilo que eu nunca vi da parte do PSD, tirando agora a ideia do Senhor 

Engenheiro Hilário Santos, no “25 de Abril”, de se fazer uma rua aqui por trás, eu não 

vi aqui outras coisas que faltassem dentro da Cidade e nós temos algumas obras que 

queremos concretizar e que iremos avançar com elas, como o Parque Urbano da 

Cidade, que também queremos fazer. ----------------------------------------------------------------

------ Agora, como disse aqui noutra Assembleia, nós não temos de perpetuar por 

terem sido feitas há muito tempo ou há pouco tempo, situações e obras que não 

servem para nada, só serviam de motivo para não nos sentirmos bem nelas. Por isso, 

acho que não é a idade que o faz, é a sua utilidade. ---------------------------------------------- 

------ Quanto à obra do Jardim, não posso agora dizer o valor exato, mas custou cerca 

de cento e quarenta e sete mil euros, 85% dos quais foram financiados. Portanto, aos 

cofres da Câmara Municipal aquela obra custou cerca de vinte e poucos mil euros e 

por aquilo que me tem chegado foi um dinheiro muito bem entregue.”----------------------- 

------ 3.2 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Águeda 

para Nomeação do Representante da Assembleia Munici pal de Águeda para a 

Comissão de Controle do Plano de Gestão de Riscos d e Corrupção e Infrações 

Conexas, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Relativamente a este ponto a Deputada Eunice Pereira dos Santos Rodrigues 

Neto, em representação de todos os Grupos Parlamentares que compõem a 

Assembleia apresentou, como proposta conjunta, o nome do Deputado António 

Manuel Fernandes Martins (CDS-PP) para Representante da Comissão. ---------------- 

------ Colocada esta proposta a votação, foi a mesma aprovada, por Maioria, com uma 

abstenção do PSD, tendo sido nomeado ANTÓNIO MANUEL FERNANDES 

MARTINS (CDS-PP) para Representante da Assembleia Municipal de Águeda na 

Comissão de Controle do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas, tendo a Assembleia dispensado a votação por escrutínio secreto. --------------

------ 3.3 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Águeda, 

referente ao Relatório das Existências em Armazéns,  Inventário de todos os 

bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiv a avaliação. Documento de 

Prestação de Contas, referentes ao ano de 2011, e a inda as declarações 

previstas no artigo 15º, da Lei nº 8/2012, de 21 de  fevereiro; ------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra 

aos Senhores Deputados Municipais , tendo sido feitas as intervenções que se 

transcrevem na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Senhor Presidente, este ponto é uma verdadeira ensalsada, porque está lá 

Inventário, Prestação de Contas, Declarações, eu penso que deveria ter sido discutido 

em separado. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- A minha primeira questão é que eu não consegui encontrar as Declarações no 

CD, nem no site da Câmara e gostava que nos explicassem o que é isto exatamente. -

------ A segunda situação tem a ver com a Prestação de Contas e o Plano de 

Atividades, aproveito para dizer ao Senhor Presidente o seguinte, vamos falar sobre a 

dívida. Como primeiro ponto, o Senhor Presidente vê números onde nós não 

conseguimos ver. O Senhor Presidente diz que reduziu a dívida em dez milhões de 

euros, eu vejo na Prestação de Contas que a divida atual da Câmara são dez milhões 

setecentos e oitenta e cinco mil euros, com dez milhões de divida passa a vinte 

milhões setecentos e oitenta e cinco mil euros. ----------------------------------------------------

------ Na auditoria que o Senhor Presidente encomendou quando chegou à Câmara em 

2005, estive hoje a ver esses números, verifiquei que a divida apurada na altura pela 

Câmara e que o Senhor assinou documentos era uma dívida de dez milhões e 

setecentos mil euros à Banca, mais cinco milhões e novecentos mil euros a 

fornecedores. Isso dá qualquer coisa como dezasseis milhões e seiscentos mil euros. 
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Foi esse o valor, sendo certo que os SMAS, não sei se se recordam, tinham um milhão 

e tal de euros de divida à SIMRIA, que a seguir foi perdoada naquele acordo que, 

como não sabemos se foi perdoado ou não, não passou a contar. Portanto, o total da 

dívida eram cerca de quase dezassete milhões de euros. ---------------------------------------

------ Sendo assim, a divida poderá ter reduzido, segundo as contas do Senhor 

Presidente, cerca de seis milhões de euros e não dez milhões de euros. Mas, vamos 

cá ver, quem é que pagou esta divida? Foi a boa gestão do Senhor Presidente ou 

quem foi? Eu digo que foi os Impostos que o Senhor Presidente cobrou a mais nos 

últimos seis anos e explico. A Câmara Municipal de Águeda em 2005 cobrava cerca 

de seis milhões e seiscentos mil euros de Impostos, o que quer dizer que nos seis 

anos seguintes a Câmara cobrou de Impostos quarenta e três milhões de euros, que 

dá uma média de sete milhões e setecentos mil euros de Impostos por ano, cerca de 

mais 15% do que 2005. Isto dá um valor total de Impostos cobrados a mais de seis 

milhões e quatrocentos mil euros, que foram o aumento do IMI e um conjunto de 

situações que nós todos andámos a pagar a mais em relação a 2005. Não vou falar 

das taxas da água, porque isso é outra guerra. Quer dizer que estes seis milhões e e 

quase meio de euros que pagámos é, grosso modo, até mais do que o valor que se 

abateu na divida. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, como o Professor José Vidal dizia, que não nos interessa falar do antes, 

falemos do antes e comparemos as obras que se faziam antes com as obras que se 

fizeram nestes seis anos, porque esta história de se andar a pagar a divida pagou-se 

com os Impostos que se cobraram a mais. ----------------------------------------------------------

------ Para que todos tenhamos uma ideia, só neste ano de 2011, a Câmara cobrou de 

Impostos diretos oito milhões e oitenta e dois mil euros, em comparação com 2005 foi 

só mais 21%, mas se formos às contas da Câmara, entre Impostos e Taxas, a Câmara 

cobrou em 2011, ano de crise, em comparação com 2010, mais 10,5%, está nas 

Contas da Câmara. Só em Impostos, em 2011, a Câmara Municipal cobrou mais 

10,5%, ano da crise em Portugal, em que todos nós estamos a viver afogados. ---------- 

------ Portanto, quando quisermos falar de divida, estamos aqui para isso.------------------

------ Mas, também podemos falar sobre as obras em si. O Senhor Presidente passa a 

vida a falar nas obras e nas Freguesias. Eu vou-lhe dizer-lhe o seguinte. No ano 2011, 

foram feitos oito milhões de investimento, desses, segundo as suas contas, foram de 

cerca de seis milhões e duzentos mil euros para as obras principais, o resto tinha a ver 

com pequenas coisas que se vão fazendo. Destes seis milhões e duzentos mil euros, 

79% foram feitos na cidade de Águeda. São os quadros que o Senhor Presidente tem, 
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79% que representam cinco milhões de euros na Cidade de Águeda. É isto que nós 

andamos aqui constantemente a dizer. Mas mais, hoje, ao final de março, já baixou 

um bocadinho este valor, são cerca de 75%, tendo em atenção ao início das obras, 

porque isto são obras de 2011 e de 2012. É isto que nós temos que olhar. ----------------

------ Aquilo que nós temos vindo a dizer é que efetivamente todas as obras estão a 

ser feitas na Cidade. É certo que o Senhor Presidente apresentou aqui uns quadros a 

dizer que não era verdade, mas é verdade que o que está projetado na cabeça do 

Senhor Presidente são 50% na Cidade e 50% para o resto do Concelho, que são 

cerca de quarenta milhões de euros. É verdade que sim, mas é preciso que elas se 

façam, porque destes quarenta milhões de euros até hoje estão feitos oito milhões. 

Nós temos que olhar para estes números. -----------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, destas obras que se fizeram em 2011, 80% foram Centros 

Escolares e destes 80% a principal situação foi a Escola Fernando Caldeira. Portanto, 

quando falamos de “obras” é isso que temos que ver. No ano 2011, 80% das principais 

obras são feitas na Cidade de Águeda e é isto que está aqui em causa. --------------------

------ Quando falamos do equilíbrio entre as Freguesias e a Cidade, é este equilíbrio 

que nós temos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Já falei sobre a dívida, já falei sobre as Freguesias. Senhor Presidente, quero 

dizer o seguinte. Neste momento, os programas estão todos suspensos desde março, 

como nós sabemos, mas em junho de 2011 já este Governo alterou os Programas de 

Regeneração Urbana, para permitir exatamente acelerar os Fundos do QREN e para 

permitir que os Programas de Regeneração Urbana não fossem só para as cidades 

mas para todos os meios e para todos os núcleos, para as pequenas freguesias e para 

as zonas urbanas, de acordo com o decreto-lei que entrou em julho de 2011, que eu 

tenho aqui e o fundamento deste decreto-lei era exatamente para que estas situações 

pudessem ser abrangidas. Não sei quais são os Fundos que estão disponíveis, isso 

são questões que têm que ser negociadas. ---------------------------------------------------------

------ Mas, a questão que se põe é a seguinte, sabemos neste momento que todos os 

processos foram suspensos, mas também sabemos, e o Senhor também sabe, que 

vai voltar a apostar-se na Regeneração Urbana e já vem ao encontro deste decreto-lei 

que aqui está, em que retira a obrigatoriedade de ser feito no centro das cidades e o 

que nós lhe perguntámos foi o seguinte. O Senhor Presidente já falou com os 

Senhores Presidentes de Junta para saber em que Freguesias é que se justifica ou 

não se justifica? Estou a lembrar-me de Valongo do Vouga e da questão do Pavilhão 

Municipal, porque é que a gente consegue recuperar o Pavilhão do GICA em Águeda 
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numa Regeneração Urbana e não conseguimos fazer o Pavilhão de Valongo do 

Vouga? Estou a lembrar-me do Largo da Senhora da Saúde em Fermentelos, assim 

como me estou a lembrar de outras situações, eu não sei se é possível ou não é 

possível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, há uma coisa muito fácil da sua parte. Quando lhe interessa há dinheiro, 

quando não lhe interessa não há dinheiro e o Senhor Presidente sabe o que eu quero 

dizer com isto. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre as contas, obviamente que o Senhor Presidente diz que foi a maior 

realização dos últimos cinco anos em termos de Planos de Investimento. Passou de 

32,5% para 42%, salvo erro, efetivamente foi a maior realização dos últimos cinco 

anos, porque não se tem feito nada em Águeda, como todos nós sabemos. ---------------

------ Mas, como estamos a analisar a Prestação de Contas, nós vamos abster-nos 

neste processo, sendo certo que sobre o Inventário tem que estar tudo englobado, 

obviamente que a votação tem que ser conjunta. Agora, para o futuro seria bom que 

estas votações fossem em separado, se é que é possível.” ------------------------------------

------ Carla Sofia Pires Leitão – CDS-PP:  -----------------------------------------------------------

------ “A documentação que nos foi facultada trouxe-nos algumas dúvidas que 

gostávamos que fossem esclarecidas. Na página vinte do Relatório de Gestão 

menciona que as dividas de curto prazo a outros credores ascendem a dois mil 

trezentos e vinte e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos, mas o Balanço na página 

quatro, apresenta o montante de um milhão quatrocentos e cinquenta e oito mil euros 

e setenta e seis cêntimos. A que se deve esta diferença? ---------------------------------------

------ Nas notas ao Balanço, o quadro de demonstração do custo das mercadorias 

vendidas e das matérias consumidas apresenta uma regularização de existências de 

noventa e nove mil novecentos e setenta e seis e quarenta e cinco cêntimos. A que se 

deve esta regularização? São ofertas, são quebras? ---------------------------------------------

------ Já agora, também não percebo a função das mercadorias. Se o saldo inicial é 

acrescido de compras e não há mais nenhum movimento, ou seja, não há saída de 

mercadorias, andam a ser compradas para ficar em armazém? Mas, depois ao 

analisar o mapa de inventários só encontro matérias-primas, subsidiárias e de 

consumo, não encontro o mapa onde estejam incluídas as mercadorias. Estive a 

analisar a cento e dezassete páginas e sinceramente não encontro nenhuma 

descriminação de mercadorias e estamos a falar em três milhões.----------------------------

------ No Relatório de Gestão dá especial relevo à Prova de BTT de Vale do Vouga, 

entendo que este é um facto com relevância suficiente para mencionar na parte do 
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desporto, mas não achou relevante referir, na parte final do mesmo relatório, que são 

os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício, que esta prova não se vai 

realizar este ano. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Prazo médio de pagamentos, quarenta dias. Atendendo à conjuntura difícil que 

vivemos, uma vez que são conhecidas as dificuldades de tesourarias das Empresas e 

uma vez que dispõe de quatro milhões, penso que poderia utilizar, pelo menos parte 

dos mesmos, para reduzir os prazos de pagamento e dar um bocadinho mais às 

Empresas que neste momento têm muitas dificuldades ao crédito.” --------------------------

------ Todas estas questões foram esclarecidas pela Chefe da Divisão Financeira da 

Câmara Municipal, Maria de La Concepcion Moreira Ferreira : ------------------------------

------ “Relativamente à primeira questão, nos Outros Credores do Balanço, incluem 

outras contas, que não são apenas outros credores de curto prazo, aqui também estão 

incluídas as cauções. Os credores das cauções não são interpretados, como dívidas 

da Autarquia, mas estão aqui incluídas. --------------------------------------------------------------

------ Relativamente à segunda questão, trata-se de quebras. Isto está relacionado com 

a forma de regularização/ contabilização das entradas e saídas de Armazém. O 

software, da Autarquia a nível da regularização, faz a entrada e a saída de Armazéns, 

só que não é direta. E existem regularizações que são afetações, daí a regularização 

de noventa e nove mil. O que não quer dizer que tenham sido matérias que foram 

inutilizados, não é esse o caso, são materiais que não são afetados diretamente. -------

------ Relativamente à terceira questão, as mercadorias que refere são os terrenos 

adquiridos para o Parque do Casarão, que não vêm referidos no mapa de inventários. 

Essa questão já aqui foi levantada, o Parque Empresarial do Casarão é interpretado 

como mercadoria para venda e por isso não estão inventariados a nível da aplicação 

de Armazém. Nem é considerado imobilizado, porque se pretende fazer um 

loteamento e posteriormente efetua a sua venda, nem é considerado uma 

mercadoria.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Nesta parte do Relatório de Prestação de Contas aprendi com o Engenheiro 

Hilário e vou melhorando as minhas performances há medida que os anos vão 

passando. Há aqui uma coisa que eu aprendi, que a recolha de Impostos por esta 

Câmara aumentou em 10,5% de 2010 para 2011 e segundo aquilo que se verificou 

que 80% das obras se realizaram na zona da Cidade, a Freguesia de Águeda e que 

sendo a grande obra que absorveu a maior parte desses 80%, a Escola Fernando 

Caldeira, coloca-me aqui um problema grave. ------------------------------------------------------
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------ Estive ali a discutir com o Presidente da Junta de Águeda um problema que me 

coloca, é mesmo um problema estrutural, que não sei se o Senhor Presidente da 

Câmara e os Senhores Vereadores conseguirão de alguma forma alterá-lo. O Senhor 

Engenheiro José Oliveira há bocado falou nisso, mas isso será certamente mesmo 

impossível na fase em que a obra está. Mesmo os próprios Engenheiros da Câmara 

certamente que não o conseguirão fazer. É que se esta foi a maior obra que consumiu 

os 80% na Cidade, do Orçamento em 2011, Senhor Presidente da Câmara, como é 

que nós poderemos transferir esta obra para a Freguesia e construir a Escola 

Fernando Caldeira numa das Freguesias envolventes para que seja esta transferência 

realizada e esta obra realizada numa Freguesia externa à Cidade, para que haja um 

investimento superior nas Freguesias rurais e não na Cidade. Torna-se difícil construir 

a Escola Fernando Caldeira em Macieira de Alcoba ou no Préstimo. Portanto, o 

exemplo não será por ai, porque para o ano e espero que sim, será a vez das 

freguesias terem os seus Centros Educativos o mais rapidamente possível e 

aumentará a construção nas Freguesias. Os investimentos das Juntas de Freguesia 

não poderão ser só os Centros Educativos. Eles querem outras coisas que não os 

Centros Educativos, embora esses Centros Educativos também sejam muito 

importantes e serão. Portanto, isto foi simplesmente um jogo de números. ----------------

------ O que nós também vemos aqui, é que houve aqui uma posição esquisita que não 

está consentânea com as decisões e as intervenções do Senhor Engenheiro Hilário 

nos outros anos. Eu ouvi-o aqui dizer que as Contas não se discutem, ou estão certas 

ou erradas e que o voto do PSD só podia ser a favor porque as Contas estavam 

certas, assim foi no ano transato. Este ano o voto foi abstenção, o que quer dizer que 

as Contas nem estão certas nem erradas, são discutíveis, ou não existem. Será que a 

Câmara se esqueceu de prestar Contas aqui? Abstêm-se de quê, de participar? Não 

sei o que se passa aqui para o PSD se abster nas Contas. Eu também concordo com 

o Engenheiro Hilário, porque normalmente as Contas não se discutem, se tiverem 

erradas vota-se contra, se estiverem certas vota-se a favor. Não se percebe como é 

que um Relatório de Contas se pode votar Abstendo-se.” ---------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJF de Ág ueda – PS:  --------------

------ “Sempre que se chega às Contas é sempre este tipo de discussão e a minha 

Freguesia é a mais falada e eu tenho que vir aqui dizer alguma coisa. Eu queria dizer 

o seguinte, nem todas as opções do Senhor Presidente da Câmara defendo a 100%. 

Contudo, a verdade também é só uma, o Senhor Presidente da Câmara teve a 

capacidade de para além desendividar a Câmara, teve a capacidade de no QREN 
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candidatar um cem número de obras, fez os projetos que entendeu, candidatou e 

foram aprovados, o que já são duas vitórias, porque antes não vinha nada para 

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

------ Depois, se na cidade de Águeda foram investidos oito milhões de euros, mas 

também fiquei a saber que grande parte desse dinheiro foi para a Escola Fernando 

Caldeira. Por exemplo, quanto é que custou aquele jardim de pedra ao pé do Orfeão e 

que vem dar à EN1? Foram trezentos e cinquenta mil contos e é uma obra que é uma 

vergonha e que não tem nenhuma utilização pública. Quanto é que custou o Centro de 

Canoagem? E ainda lá está o imbróglio por desvendar. -----------------------------------------

------ O que eu pedia ao Senhor Engenheiro Hilário é que nós na discussão dos 

assuntos não podemos comparar o que não é comparável. O PSD tem que perceber 

que não são poder em Águeda e que o poder é mesmo do Partido Socialista e as 

opções são as que o Partido Socialista leva. De facto, também foi o PSD, foi o 

Professor Doutor Rosa Pires, que andou a fazer um estudo, um Plano Estratégico, 

para estudar o que faltava em Águeda e foi o PSD que mandou vir e que comprou e 

que o apresentou aqui muitas vezes. É curioso que é nesse documento, que o PSD 

colocou na gaveta, que dizia que a Cidade carecia de intervenções e que Águeda era 

uma terra muito agressiva e com muitos problemas. O atual Presidente da Câmara fez 

ressuscitar da gaveta e pôs em prática, percebendo que existia o QREN e que o 

QREN dizia Regeneração Urbana, que era para a Cidade. -------------------------------------

------ Como era tudo feito na minha Freguesia, eu gostava muito mais que tivesse um 

Pólis que interviesse em Paredes, Assequins e Ameal, porque eu acho que são zonas 

que estão com alguns problemas. Mas, o que é mais curioso é como o Senhor 

Engenheiro Hilário chega aqui que afinal há um decreto-lei que saiu em julho de 2011 

a dizer que também se pode fazer também fora da Cidade. A realidade é que uma 

candidatura para o QREN para ser feita agora não pode ser feita no mês passado e 

em julho de 2011 as candidaturas já estavam mais que feitas e encaminhadas. ----------

------ Portanto, em tempo útil não se podia fazer isso, porque as candidaturas que a 

Câmara apresentou já estavam todas encaminhadas. Nós tivemos três Quadros 

Comunitários de Apoio e agora o QREN e o índice de aproveitamento das Câmaras do 

PSD não tem nada a ver com o atual, também não é comparável. A Câmara do PSD 

também fez montes de situações na Cidade que não fez fora e, se calhar, a Freguesia 

não está assim tão bem servida quanto se diz. -----------------------------------------------------

------ Também quero dizer que estou admirado, porque afinal o Dr. Gil Nadais está 

farto de cobrar Impostos, é um bom cobrador de Impostos. É curioso que  aminha 
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casa tinha de valor sete mil e tal euros, passou para quinze, e agora recebi uma carta 

a dizer que de quinze, passou para oitenta e seis mil euros. Uma coisa que estamos 

habituados nesta altura de crise, é de um Governo de faca e alguidar, a dar conta de 

tudo e todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento, o problema que estamos a atravessar no País é que nos estão a 

tirar os direitos e a aumentar os Impostos todos e nós estamos calados e, se calhar, 

um dia destes quando formos a gritar não temos nada nem ninguém que nos acuda.” -

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

------ “Senhor Presidente, eu queria saber quais são os custos reais do Agitágueda.” --- 

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

------ “Simplesmente queria responder às questões que me colocaram. Primeiro para o 

Professor José Vidal, eu disse e repito, as contas não se questionam, mas nós 

estamos a analisar uma prestação de contas. O que é que acontece, nós aprovamos 

no final do ano um orçamento, e um plano de atividades e depois no ano seguinte 

aprovamos a prestação de contas. E a prestação das contas não implica apenas 

analisar os números das contas, implica também analisar a realização das mesmas. E 

como, o Senhor bem sabe, basta que leia os relatórios do Senhor Presidente da 

Câmara, vem lá uma análise ao plano plurianual de investimentos. Em que se passou 

de 32% para 42%, como eu já expliquei, no plano de atividades, no orçamento, eu 

acho esta história de orçamentos de trinta e cinco milhões de euros, quarenta e cinco 

milhões de euros, acho que é uma brincadeira aos orçamentos. Para mim um 

orçamento que se realiza na área do investimento de 40%, é uma desgraça. Não 

consigo compreender isto, tenho pedido várias vezes que isto fosse alterado. Eu 

recuso-me a aceitar este tipo de orçamento, por isso me abstenho. --------------------------

------ Segundo questão, colocada pelo Paulo Seara. Falaste em vergonha. Eu aprecio-

te, mas às vezes exageras nas asneiras. Disseste aqui dezenas de vezes, trezentos e 

cinquenta mil contos. Não sei se sabes o que são trezentos e cinquenta mil contos. 

Aquela obra custou trezentos e cinquenta mil euros, que é completamente diferente. --

------ Sobre a Regeneração Urbana, o programa apareceu em 2007, já com este 

QREN. Antes não havia. Eu recordo-me do Senhor Presidente da Câmara dizer que 

não havia dinheiro disponível, em termos de Fundos Europeus, porque tinham sido 

esgotados com programas anteriores. O que quer dizer que bem ou mal, esgotaram os 

plafonds, pelo menos os projetos foram apresentados e foram feitos. Há muita coisa 

que foi feita e que não se vê, muito saneamento, muita estrada.” -----------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PJF de Barrô – PSD: ---------------------------
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----- “Eu queria fazer duas notas de duas situações aqui discutidas. Professor José 

Vidal na quinta-feira passada tiveram Assembleia de Freguesia e o PS, mais uma vez 

absteve-se, como é hábito, ou vota contra ou abstêm-se. Não fizeram um único 

reparo, limitaram-se a absterem-se na votação. ----------------------------------------------------

------ Queria perguntar ao Senhor Presidente se ainda há verbas do QREN. Estão 

suspensos, mas ainda há verbas. No ano passado, em junho, havia já a possibilidade 

de fazer candidaturas para Regeneração Urbana para nas Freguesias. Foi-nos 

transmitida a ideia que íamos ser contemplados com um projeto para a reformulação 

do Largo Doutor António Breda, em Barrô, em Fermentelos para o Largo Nossa 

Senhora da Saúde e para Aguada de Cima o Largo da Casa Mortuária e que isso iria 

entrar num projeto destes de Regeneração Urbana. O que é que nós temos? Sei que 

vai a concurso, não de QREN, a obra de Aguada de Cima. A de Barrô e de 

Fermentelos ficou nas côdeas. --------------------------------------------------------------------------

------ Afinal, se nós temos a possibilidade e nos foi prometido que podíamos fazer um 

projeto que englobasse três Freguesias e estamos a falar de arranjos muito pequenos 

comparados comos que se têm feito por aí, acho que deviam ter tido outra atenção. ---

------ Não vou pedir que me responda de uma forma definitiva. Vou deixar-lhe o repto 

de corrigir isto, porque ainda vamos a tempo de fazer a obra no próximo ano.” -----------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder e prestar os devidos esclarecimentos aos intervenientes, 

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

------ “Obviamente que com esta apresentação de Contas e com a credibilidade, 

também na área financeira que a Câmara adquiriu ao longo destes anos, sentimo-nos 

confortáveis para dar continuidade às obras que pretendemos fazer e que são 

necessárias ao Concelho. Eu lembro-me perfeitamente de há seis anos ter de ir pedir 

aos fornecedores locais para nos venderem alguns materiais, dar-lhes o número de 

telefone para quando houvesse problemas pagar. Felizmente esta época é 

ultrapassada. Aliás, o que os fornecedores querem é vender para a Câmara, porque 

sabem que os tempos conturbados que estamos a passar recebem em média a 

quarenta dias, porque é esse o prazo que temos estipulado e assim pretendemos 

fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu gostava de saber onde é que o Engenheiro Hilário foi buscar os números que 

me apresentou, eu gostava de ter aqueles aumentos todos de Impostos que referiu. 

Eu pedi que me fossem tirar um mapa dos anos anteriores e no ano de 2004, a 
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Câmara de Águeda recebeu do conjunto de Impostos do Estado sete milhões 

duzentos e setenta e três mil euros; em 2005 recebeu seis milhões seiscentos e 

sessenta e seis mil, em 2011 temos oito milhões. Portanto, não foi de 2010 para 2011 

que subimos, porque em 2010 nós tivemos uma receita de sete milhões e oitocentos e 

em 2011 tivemos oito milhões e oitenta e dois. Mas, se formos a 2009 tivemos uma 

receita destes mesmos Impostos de oito milhões cento e setenta e seis mil. --------------

------O Senhor Engenheiro Hilário esquece-se que face ao acordo que estabelecemos 

com o Ministério da Educação, entraram para a Câmara cento e catorze funcionários 

que é necessário pagar-lhes e vieram essas dotações financeiras também, que 

efetivamente são de cerca de dois milhões de euros. Portanto, efetivamente, a 

Câmara recebe do Estado bastante mais dinheiro para pagar a esses funcionários. ----

------ Por exemplo, foi aqui muito propalado que são receitas brutais que temos do IMI, 

o IMI de 2010 para 2011 decresceu, a receita foi menor. Aquilo que nós temos 

efetivamente é uma redução brutal em termos de gastos correntes da Autarquia e isso 

prova-se em todos os quadros que temos, porque temos um acompanhamento 

rigoroso e gostamos de saber onde é que é gasto cada cêntimo do dinheiro Público. ---

------ Mais uma vez propalou aqui a diferença dos investimentos entre as Freguesias e 

a Cidade. Senhor Engenheiro Hilário, quando viemos para aqui tínhamos uma 

estratégia, que queríamos que desse certa. Por isso, é que estivemos a fazer a AdRA 

e estão lá vinte e cinco milhões de investimentos parados que são necessários vir para 

Águeda e que deviam estar no terreno neste momento e que se estivessem a ser 

executados havia mais investimentos nas Freguesias. São vinte e cinco milhões que 

estão parados, não por nossa culpa, porque nós tratámos das situações 

atempadamente e não foi só esse. No Pólis na Ria nós temos oito milhões de euros à 

espera de avançarem. A Câmara tem lá, espero que a juros, pelo menos, mais de 

quinhentos mil euros, que dava para fazer algumas das intervenções que estão 

previstas. Atempadamente apostámos nas obras que era para fazer, mas nós não 

temos culpa que tenham mandado parar tudo, porque neste momento está tudo 

parado, inclusivamente outras obras que nós queríamos concursar nos mandam estar 

parados e temos de esperar. Não é por culpa deste Executivo que não se está a fazer 

água e saneamento nas Freguesias, que são as grandes obras que faltam, que fique 

bem claro que não é por nossa culpa. ----------------------------------------------------------------

------ Por isso, em termos das Contas temos o orgulho de estar entre aqueles 20% de 

Autarquias que têm as contas equilibradas e temos capacidade para alavancar 

projetos que temos já contratados e os que pretendemos contratar. Abram as 
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candidaturas, que Câmara de Águeda tem capacidade para fazer aquilo que falta fazer 

no Concelho de obras estruturais para completar a rede, porque desde início 

sabíamos que tinhamos uma oportunidade que não podíamos perder, que era um 

Quadro Comunitário de Apoio que tínhamos de aproveitar ao máximo e assim 

estruturámos os nossos investimentos. ---------------------------------------------------------------

------ Também lhe posso dizer que em termos de Apoios Comunitários, verbas já 

contratualizadas, depois do Município de Viseu, Águeda é aquele que tem mais verbas 

contratualizadas. Mas, queremos ir mais longe e fazer ainda mais. Por isso, estas 

Contas satisfazem-nos. Queremos ir mais longe, mas estamos satisfeitos, porque 

temos uma situação económica, temos capacidade para fazer aquilo que nos 

propusemos e temos capacidade para até meio do próximo mandato Águeda fique 

com as infraestruturas que necessita para estar ao nível das Cidades médias, ao 

melhor nível. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Penso que foram respondidas as dúvidas que havia. --------------------------------------

------ Quanto aos custos do Agitágueda, nós não temos ainda a contabilidade analítica 

deste ano na Internet, mas irá para lá como estão dos anos anteriores. O Agitágueda 

custou duzentos e setenta e quatro mil novecentos e vinte e oito ponto sessenta e dois 

e teve receitas de sessenta mil euros. Portanto, custou duzentos e catorze mil euros. --

------ Espero e faço votos que Águeda tenha sempre uma situação financeira como 

tem neste momento e como tem terá nos anos mais próximos enquanto este Executivo 

estiver à frente dos destinos da Autarquia, porque em termos de endividamento por 

habitante estamos com os números melhores do País. Aliás, os números pecavam por 

demasiados elevados, as nossas Contas já são diferentes, mas o anuário de 2010 já 

nos colocava como o décimo sexto Município do Pais. Com as Contas de 2011 

viremos para um número ainda superior, ou seja, estaremos mais acima nessa mesma 

tabela. Por isso, só temos de dar continuidade ao trabalho desenvolvido. ------------------

------ Sobre a questão das obras apoiadas pelo QREN de Regeneração Urbana, a 

informação que eu tenho e que mantenho, é que só se podem fazer nas áreas 

determinadas de reabilitação urbana, não são centros urbanos de freguesias e nessas 

circunstâncias a única que temos no Concelho é a zona do centro da Cidade e não é 

permitido fazer obras de reabilitação urbana fora do local definido como área de 

reabilitação.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 Maioria , com vinte e sete votos a favor e doze abstenções, deliberou 
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aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Águeda, referente ao Relatório das 

Existências em Armazéns, Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respetiva avaliação. Documento de Prestação de Contas, referentes ao 

ano de 2011, e ainda as declarações previstas no artigo 15º, da Lei nº 8/2012, de 21 

de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.4 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Águeda, 

referente à Autorização Prévia Genérica para Assunç ão de Compromissos 

Plurianuais; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra 

aos Senhores Deputados Municipais, tendo sido feitas as intervenções que se 

transcrevem na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “A lei n.º 8/2012, conhecida como lei dos compromissos dos pagamentos em 

atraso, decorre das obrigações assumidas no âmbito do programa de assistência 

económica e financeira a Portugal, negociado pelo Governo do PS. A lei diz a regular 

o descontrolo dos gastos das entidades públicas habituadas ao gasta agora e paga 

quando calhar. O objetivo desta Lei é precisamente impedir que as entidades públicas 

gastem o que não têm, atrasando depois os pagamentos aos fornecedores e 

prejudicando a Economia Local, prevendo-se a responsabilidade criminal e patrimonial 

de quem não cumprir a Lei. ------------------------------------------------------------------------------

------ Simultaneamente, a Lei reforça os poderes de fiscalização, nomeadamente por 

parte das Assembleias Municiais. ----------------------------------------------------------------------

------ Ora, sob o pretexto de que a Lei não se encontra regulamentada por Decreto-Lei 

aprovado, o Executivo traz a esta Assembleia uma proposta de autorização prévia e 

genérica de compromissos plurianuais, comprometendo-se a trazer a cada reunião 

ordinária da Assembleia uma mera listagem dos compromissos assumidos.---------------

------ Ocorre que o Decreto-Lei que regula a Lei nº 8/2012, foi apreciado e aprovado na 

reunião de Conselho de Ministros de  26 de abril, aguardando-se a sua publicação em 

Diário da Republica, que deve ocorrer muito brevemente. --------------------------------------

------ Apela-se assim ao Executivo, que retire esta proposta por ser contra procedente 

e consideração de deliberações que podem entrar em conflito com a regulamentação 

que já está aprovada e que deverá entrar em vigor no prazo de dias. Não havendo 

sensibilidade por parte do Executivo ao absurdo de se insistir numa deliberação que 

até pode ser ilegal, o CDS entende que deve votar contra.” ------------------------------------ 
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------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD:  ----------------------------------------------------------

------ “O PSD também vai votar contra o pedido de autorização genérica pelas razões 

que já foram expostas pelo CDS, mas por mais algumas. ---------------------------------------

------ Uma Câmara que preza a fiscalização permanente e a transparência, não pode 

fazer pedidos de autorização genérica deste género. Tanto mais que este pedido não 

consta em qualquer normativo legal, é uma ideia que a Câmara teve para agilizar a 

gestão municipal, evitar que com muita frequência tenha que vir à Assembleia a 

listagem de projetos que se enquadrem em planos plurianuais de investimentos. --------

------ Nós achamos que isto não tem enquadramento legal. A Lei que saiu carece de 

regulamentação que devia ter sido ligada publicada hoje mesmo. Portanto, o Decreto-

lei do Governo para regulamentar esta Lei devia ter saído hoje e não saiu. Também 

revela um pouco a forma como se legisla em Portugal. Se lermos a Lei ela tem prazos 

definidos e há uma Portaria que depois saiu a seguir a esta Lei, que veio definir um 

calendário e o calendário estabelece que a 30 de abril, que era hoje, saía o Decreto-lei 

que regulamentava esta Lei. -----------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, esta Lei não pode entrar em execução porque não há Decreto que a 

regulamente e se não há Decreto que a regulamente, nós não podemos aprovar a 

autorizar genérica, que é uma espécie de carta-branca à Câmara Municipal para poder 

fazer o que muito bem entende. Já não o faríamos mesmo que a Lei permitisse e a Lei 

não permitindo muito menos o faremos, até porque o texto da proposta da Câmara 

não está de acordo com o que eu tive oportunidade de ler a título particular no projeto 

de Decreto-lei que vai sair de regulamentação. ----------------------------------------------------

------ Faz-se referência aqui ao artigo 13, que será o artigo 13 do decreto-lei que virá 

regulamentar esta lei que não estabelece situação similar às autorizações para as 

entidades públicas do Poder Central. O artigo 6º da Lei, n.º 1 diz que a assunção de 

compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia, alínea a) “Por decisão 

conjunta de membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da tutela, 

quando envolvam entidades pertencentes ao subsetor da Administração Centra, direta 

ou indireta…” Estamos a falar do Poder Central, é preciso autorização prévia para 

assumir compromissos plurianuais, exceto quando resultem da execução de planos 

plurianuais legalmente aprovados. O que o projeto de Decreto-lei diz e toda a filosofia 

que lhe está subjacente é que a legislação só se aplica a compromissos já assumidos, 

compromissos já assumidos são aqueles que contam do plano plurianual já aprovado. 

Todos os anos aprovamos o plano que contém projetos plurianuais. Nós não podemos 

dar uma autorização genérica à Câmara para aprovar os que venham no futuro, só 
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para compromisso assumidos. Eu iria ler o artigo 13º desse tal Decreto que há-de sair 

para regulamentar a Lei, para efeitos de aplicação da alínea c) do nº 1 do artigo 6º diz 

o seguinte: “A assunção de compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia 

da Assembleia Municipal quando envolva entidades da Administração Local”. Para 

esses efeitos há-de vir o Decreto-lei dizer que a autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais pelo órgão competente poderá ser dada aquando da 

aprovação do plano plurianual de investimentos. Portanto, quando nós viermos aqui 

aprovar o Plano e Orçamento poderemos dar autorização prévia para a assunção 

desses compromissos plurianuais, é nessa ocasião. Porque para o futuro não vale, 

vale para os compromissos já assumidos. Penso que essa explicitação resultou da 

última reunião de Conselho de Ministros, está a ser feito em cima da hora. Aquilo que 

eu estou a dizer as pessoas não têm conhecimento, eu fui investigar e perguntei a 

quem está ligado à feitura destes diplomas e a verdade é esta. -------------------------------

------ Eu subscrevo o texto que o CDS apresentou, está correto e diz melhor o que eu 

diria agora. Estamos em tempo de fiscalização. Da explanação que o Senhor 

Presidente fez em relação às Contas e em tudo que já falámos aqui, até tenho que 

elogiar a forma como o Executivo tem tratado financeiramente da vida da Câmara, 

mas toda esta necessidade de controle nós temos que acompanhar.------------------------

------ Portanto, não é por sermos uma Câmara exemplar na condução da matéria 

financeira, que nos vamos eximir a este controle e nós temos que estar dentro deste 

controle como as outras Câmaras. --------------------------------------------------------------------- 

------ Conceder uma autorização genérica sem regulamentação, que do meu ponto de 

vista é ilegal porque a Lei só vale para compromissos já assumidos, não vale para 

compromissos futuros, acho que estaríamos aqui a cometer também uma ilegalidade 

em aprovar este pedido de autorização genérica.--------------------------------------------------

------ Subscrevemos a proposta do CDS da retirada deste ponto, porque isto é um 

assunto demasiado importante e é melhor deixar vir a regulamentação para se 

perceber o que é que pode ser feito nesta matéria. Compreendendo eu o texto da 

proposta da Câmara que foi elaborado pela Diretora do Departamento Administrativo 

da Câmara e está correto do ponto de vista da sua arquitetura, mas acho que não 

acompanha a filosofia que aí vem, porque nas Autarquias é um bocadinho diferente 

das autorizações para os compromissos do Poder Central e não há essa similitude 

que vem no texto da proposta e portanto nós votaremos contra pelas razões 

invocadas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 
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palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder e prestar os devidos esclarecimentos aos intervenientes, 

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

------ “Eu iria fazer um breve comentário e depois se me permitisse eu passaria a 

palavra à Dr.ª Ana Cristina para explicar quais são os objetivos desta proposta. ---------

------ Mas, queria dizer que eu acho que isto vai ao contrário de tudo aquilo que se 

deve esperar de uma Administração Pública. Isto é mais burocracia em cima de 

burocracia, como tive oportunidade de dizer ao Senhor Presidente da República, isto é 

só mais dificuldades. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu posso vos dizer que participei numa reunião da Associação Nacional de 

Municípios onde estava o Senhor Secretário de Estado e muitos colegas meus, saí de 

lá sem saber como é que se cumpria a Lei, mas perfeitamente convicto como é que se 

podia ultrapassar. Eu acho que se deve trabalhar mais na transparência, temos meios 

para que as nossas Contas possam ser acompanhadas a partir de qualquer parte do 

País através de acessos às nossas aplicações informáticas, têm que lá estar os 

dados. Depois, aquilo que eu entendo, é que aqueles que necessitam deveriam ter 

planos de diminuição de dívida e de recuperação. Nos não precisávamos de mais 

legislação, nós precisamos cada vez mais de menos legislação e mais 

acompanhamento daquilo que é feito. Depois, se não cumprissem, então sim eu 

pessoalmente defendia que o Governo nomeasse um funcionário para controlar a 

execução dos planos que são necessários em algumas Autarquias. Mas, não 

precisamos de estar a pôr todas sobre uma carrada de burocracias, de alterações 

informáticas, de planos que ainda não sabemos como é que vão ser feitos, despesas 

bastantes grandes que vamos ter, quando se podia resolver isto com mais 

transparência. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Só para contrariar uma coisa que foi dita, não é por mim, mas é por aquilo que 

dizem os Juízes dos Tribunais de Contas, esta Lei está em vigor desde o dia 22 de 

fevereiro. A minha opinião é que não estaria porque falta a publicação da Portaria, 

mas eles dizem que está em vigor e como dizem que está em vigor são eles que vão 

averiguar do cumprimento ou não da legislação e nós temos de acatar, porque há 

situações que não vale a pena discutir. ---------------------------------------------------------------

------ Eu pedia à Doutora Ana Cristina que explicasse tecnicamente o que é que está 

em causa” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ana Cristina Tomás – Diretora do Departamento Admin istrativo e Financeiro 

da Câmara Municipal : ------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Queria apenas esclarecer que a autorização que se pretende que a Assembleia 

dê à Câmara, será para despesas, conforme consta do texto da proposta que resulta 

de projetos ou ações contantes das Grandes Opções do Plano, ou seja, são já 

despesas questão previstas no Plano, não como disseram. ------------------------------------

------ Depois, relativamente à entrada em vigor da Lei, de facto, há um entendimento 

que já está em vigor designadamente pelas entidades fiscalizadoras que depois irão 

verificar se a Câmara estará a cumprir ou não eventualmente. --------------------------------

------ O que se pretende aqui, decorre do próprio texto do artigo 6º da Lei, que é 

necessária uma autorização prévia da Assembleia Municipal para assunção de 

compromissos plurianuais, ou seja, qualquer despesa que se vá prolongar por mais de 

um ano. Isto em termos de funcionamento dos Serviços, eu acho que vai causar 

constrangimento pela necessidade de estar a marcar, por exemplo, uma Assembleia 

Extraordinária para estarmos a assinar um contrato de empreitada de uma obra que se 

poderá prolongar por mais do que este ano, para mais quando essa obra até já está 

nas Grandes Opções do Plano, ou seja, que já veio à Assembleia e que a Assembleia 

já aprovou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Por isso, é que entendíamos que esta autorização seria favorável ao 

funcionamento dos Serviços e parece-nos que não estamos a ir para além do que está 

permitido na Lei, estamos sim a acautelar a situação. A Lei está em vigor desde o dia 

22 de fevereiro, como disse o Senhor Presidente, as normas têm um carater 

imperativo e prevalecem sobre quaisquer outras normas. ---------------------------------------

------ Nós também sabemos, isto um pouco informalmente, que o projeto de Decreto-lei 

que vai regulamentar, que vai acautelar esta situação exatamente, porque vai 

excecionar da necessidade de autorização prévia, as despesas que já decorrem do 

Plano Plurianual aprovado. Só que essa legislação ainda não saiu, mesmo depois da 

legislação sair, se nós considerarmos os timings nós também podemos entender que 

ela vai sair e vai aplicar-se apenas para o futuro, obviamente, a legislação não pode 

ter efeitos retroativos e então também ficamos com este tempo que decorreu 

entretanto e isto é para acautelar qualquer irregularidade. Eu acho que visa sobretudo 

garantir o funcionamento dos Serviços e garantir a legalidade, bem ao contrário 

daquilo que foi dito. Não minha opinião, não está contrária à Lei nem vai estar 

contrária à Regulamentação que está prevista sair e ser publicada brevemente, é 

apenas isto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedia para verificarem as condições de autorização. Como eu disse, resultam já 

das Grandes Opções do Plano, cujos encargos não excedam o limite de cem mil euros 
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em cada um dos anos económicos seguintes, respeitem as regras e procedimentos 

previstos na Lei nº 8/2012 e depois também, a obrigação da Câmara Municipal dar a 

conhecer nas Assembleias Ordinárias qualquer despesa que tenha sido aprovada 

nesses termos, no âmbito desta autorização. É apenas isto.” ----------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares – PS:  ------------------------------------------------------------

------ “Eu respeito a posição da minha colega, mas eu não estou de acordo, porque o 

texto da proposta da Câmara diz claramente, “Para efeitos do previsto no artigo 6º, 

alínea c), imitir autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais já efetuados a efetuar…” Não concordo com este “a efetuar” porque isto é 

ilegal, porque o quadro legislativo diz que é para compromissos assumidos já 

efetuados, não é para compromissos a efetuar. Portanto, nós não podemos dar uma 

autorização genérica de compromissos a efetuar, porque os compromissos a efetuar 

hão-de vir e andam ser aprovados no próximo Plano. Os compromissos hão-de ser 

assumidos no próximo Plano e é ai que temos que dar autorização prévia para eles 

quando discutirmos aqui o Plano e Orçamento. ----------------------------------------------------

------ Portanto, eu não posso concordar com isto. Se este texto tem sido elaborado de 

outra maneira, se não tivesse lá a palavra “genérica” eu até poderia aceitar. Agora, 

esta autorização genérica é uma coisa que não é confortável para a Assembleia 

Municipal e muito menos que nós sejamos aqui aquilo, que é o pior que tem as 

Assembleias Municipais, que é tomarmos conhecimento através de uma mera 

informação, como aqui se propõe, dar conhecimento à Assembleia pela apresentação 

da listagem em todas as Sessões Ordinárias. Então, não podemos nunca mais 

questionar isto. Ora, é exatamente contra o papel fiscalizador que se pretende que as 

Assembleias Municipais tenham e que a filosofia desta legislação tem, quer 

concordemos com ela ou não, porque eu também concordo com o Senhor Presidente 

da Câmara, aliás os Autarcas estão todos a contestar esta Lei e eu concordo, mas nós 

estamos num período de exceção, há quem em Portugal ainda não me tenha 

percebido que nós vivemos um estado de exceção e para estado de exceção tem que 

haver soluções excecionais como é esta de fiscalizar ao cêntimo, o que é que as 

entidades publicas andam a fazer. A Câmara até está confortável nisso porque tem 

feito caminho, como o Senhor Presidente da Câmara hoje aqui retratou e nós ficamos 

satisfeitos com isso, não ficamos é satisfeitos com a obra que não se faz. Mas, 

ficamos satisfeitos em a situação financeira estar equilibrada. ---------------------------------

------ Portanto, isto é também uma forma de continuar a fiscalizar em tempo de crise 

excecional. a atuação das Autarquias Locais. Eu compreendendo as razões de que vai 
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trazer problemas burocráticos, é preciso adaptar o sistema informático a isto. O 

sistema informático tem que estar devidamente enquadrado, isto leva algum tempo, 

mas há alguma reforma que não leve tempo a fazer? Isto é uma reforma para período 

de exceção. Se não houvesse o endividamento que houve no Pais, feito pela área 

pública nós não precisávamos destas medidas excecionais. Como CDS referiu e os 

preâmbulos da legislação referem, isto como toda a legislação que temos hoje é em 

cumprimento da Troika. Portanto, nós estamos debaixo desta alçada e temos que a 

cumprir, se não a cumprirmos não há dinheiro e então é que o Senhor Presidente da 

Câmara nunca mais fará as obras que tem projetadas.” -----------------------------------------

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

------ “Em relação ao que disse a Dr.ª Ana Cristina ao facto de já ter entrado o Decreto 

em vigor e já estavam as situações a serem assumidas, parece-me que vai ter que 

haver uma alteração no processo informático e na validação dos próprios documentos. 

Eu vi nalgumas tomadas de posição e de alguns pareceres em que se estes 

documentos não tiverem a tal validação, os próprios fornecedores deixariam de estar 

em condições de poder exigir a divida à própria Câmara. O que quer dizer que todos 

os fornecimentos feitos entre a data de entrada em vigor destes documentos e agora, 

se fosse assim como estão a dizer, a própria Câmara poderia recusar-se a pagá-los 

porque, pelos vistos, tem esse poder. Por isso, é que a própria regulamentação vai dar 

também um conjunto de dias para a adaptação aos sistemas informáticos e um 

conjunto de outras situações. ----------------------------------------------------------------------------

------ Eu estou a recordar-me de despesas urgentes em que, por exemplo, ao nível da 

autoridade para as condições de trabalho, pode haver necessidade da Câmara 

comprar um conjunto de equipamento para os trabalhadores, que são obrigatórios por 

Lei e estar impedida de o fazer, porque efetivamente não tem cabimento naquele 

momento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Penso que o regulamento também vai permitir estas urgências e um conjunto de 

situações, por isso é que nós estarmos aqui a tomar uma decisão sem sair a 

regulamentação é uma asneira. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Em relação ao que o Senhor Presidente disse, também concordo em parte com o 

que ele diz, mas temos que ser claros. Também este Decreto-lei atua nas Câmaras 

mais endividadas, obrigando-as a apresentar prazos de pagamento das dividas para 

fazer uma redução de 50%, no mínimo a cinco anos e podem estender até dez anos 

do total da divida. Elas próprias já têm que fazer esses próprios prazos e depois terão 

que ser acompanhados.” ----------------------------------------------------------------------------------
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------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder e prestar os devidos esclarecimentos aos intervenientes, 

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

------ “Acho que não foi dito mas isto aplica-se também às Juntas de Freguesia, 

portanto sempre que tiverem compromissos plurianuais têm que os trazer à 

Assembleia Municipal antes de os poderem assumir. --------------------------------------------

----- Nós temos três contratos para assinar da reabilitação das Escolas EB 2,3, que 

estavam em Plano, têm de vir todos à Assembleia Municipal para cumprir. É mais 

burocracia.  Já foram todos aprovados, por isso não faz muito sentido este tipo de 

controle e a forma como o estão a fazer, a não ser que haja um objetivo que é parar o 

País. Se o objetivo é esse e pelo que nós vimos pelo QREN e pela abertura de 

concursos e pelas paragens que temos em todos os setores, é que é parar o País, 

efetivamente acho que, se for para isso, o caminho está correto. -----------------------------

------ Mas, como parece que se forma aqui uma maioria que não concorda com esta 

proposta, eu vou retirá-la e esperar pela legislação. Eu só faço aquilo que me deixam, 

dentro da legalidade. Então, se o Senhor Presidente da Assembleia me permite, eu 

retiro a proposta da Câmara Municipal.” --------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Águeda, 

referente à 1ª Revisão Orçamental; ----------------------------------------------------------------- 

----- Carla Sofia Pires Leitão – CDS-PP:  ------------------------------------------------------------

------ “O Orçamento de 2012 era o maior de sempre em Águeda, cinquenta e dois 

milhões. Afinal, ainda é maior, parabéns pelos quatro milhões! Mas será que na altura 

da aprovação do Orçamento quando o questionei se não tinha a percentagem 

provisória de execução Orçamental e não me respondeu, não sabia que ia ter esta 

sorte? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Analisando as alterações: --------------------------------------------------------------------------

------ Modificações ao Investimento, temos para energia um milhão, mas repare que o 

aumento desta verba este ano não é o acompanhado pela redução da mesma nos 

próximos anos. Este acréscimo é sustentado em que projetos? -------------------------------

------ Modificações ao Plano de Atividades, temos trezentos e cinquenta mil para 

terrenos para zonas industriais. Queremos saber quais as zonas industriais e quais 

terrenos? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Pavimentações, mais quinhentos mil euros. O Concelho é extenso, o que é que 

vai pavimentar? Onde e com que Plano e com que estudo? ------------------------------------
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------ Já agora, na apresentação do Orçamento e do Plano notámos que uma verba de 

cinquenta e nove mil euros para equipamento informático não aparecia no Plano e em 

lado nenhum. Na altura ficou esta questão no ar. -------------------------------------------------- 

------ Havendo uma retificação ao Plano, porque é que este erro não foi retificado?” ----

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder e prestar os devidos esclarecimentos à interveniente, 

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

----- “Esta retificação que estamos a fazer deve-se, única e exclusivamente, para 

incorporar o saldo de gerência. Aquilo que nos disseram os auditores foi que teríamos 

que aloca-lo a verbas específicas, ou seja, não podia ser, imaginemos, por retirar de 

Fundos Comunitários e pôr verbas próprias, tinha de ser aloca-lo alguns projetos. ------

------ Só trouxemos aqui porque, na altura que fizemos esta proposta, também não 

estava definido como é que nós poderíamos utilizar os saldos de gerência na conta do 

ano seguinte. Por isso, nós optámos por esta via, que foi aquela que nos foi 

aconselhada como sendo a mais adequada. Mas, basicamente, o que nós precisamos 

é de condições legais para utilização do saldo de gerência, para nas contas que temos 

agora, face à nova lei dos compromissos, termos estas verbas disponíveis para 

poderem entrar nestas contas. -------------------------------------------------------------------------- 

------ A única verba que temos aqui disponível que poderá ser utilizada é a aquisição 

de terrenos no Parque Empresarial que falta-nos ainda um terreno para completar uma 

rotunda, mas que o proprietário tem mais um terreno e estão todos em negociação. Ou 

mais são Fundos que estão disponíveis para alavancar os projetos que temos.” ---------

------ 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 Maioria , com vinte e um votos a favor e onze abstenções, deliberou 

aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Águeda, referente à 1ª Revisão 

Orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.6 – Análise e tomada de posição das Declarações p revistas no artigo 15º 

da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, apresentadas pelas Juntas de Freguesia. -----

----- Neste ponto foram lidas as declarações que a seguir se transcrevem, da Juntas 

de Freguesia de Aguada de Cima : --------------------------------------------------------------------

------ “No cumprimento do disposto da alínea b), do n.º 1, do artigo 15º, da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, declaramos que a Junta de Freguesia de Aguada de Cima, 

não possui a 31 de dezembro de 2011, quaisquer pagamentos e recebimentos em 
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atraso.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “No cumprimento do disposto da alínea b), do n.º 1, do artigo 15º, da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, declaramos que a Junta de Freguesia de Aguada de Cima, 

possui em 31 de dezembro de 2011 o seguinte compromisso plurianual, contrato de 

locação financeira n.º 668291 com a Sofinloc, Instituição de crédito S.A., no valor total 

de 19980,42, pagos em rendas mensais no valor de 305,72€, a terminar em 5 de abril 

de 2014. Nesta data estavam em dívida 15007,73€.” ---------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra 

aos Senhores Deputados Municipais, tendo sido feita a intervenção que se transcreve 

na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente da Assembleia, o Senhor começou por simplificar já as 

Assembleias o mais rapidamente possível. Leu uma declaração que nem cópia nós 

temos e deveria era de nos fazer chegar, tem que nos entregar os documentos para 

nós analisarmos. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu não queria dizer nada sobre este ponto, o que eu queria dizer é que é uma 

hora e temos ainda uma Assembleia extensa e seria interessante pensarmos na hora 

de terminar, porque costuma ser à uma hora.” -----------------------------------------------------

------ 3.7 – Discussão e Votação das seguintes Propostas d a Câmara Municipal de 

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

------ 3.7.1 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia da 

Borralha – contrução de acessibilidades e muro de suporte e vedação; --------------------- 

------ 3.7.2 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Aguada de Baixo – requalificação de vias e passeios junto à Igreja de Aguada de 

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

------ 3.7.3 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Aguada de Cima – valorização da zona urbanística da envolvente aos cemitérios 

Cabeço da Lama e São Martinho e alargamento de vias na Freguesia;---------------------- 

------ 3.7.4 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Águeda – retificação de arruamentos, construção de muros e passeios, Assequins, 

Paredes, Bolfiar, Giesteira; ------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.7.5 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Belazaima do Chão – execução de muro de suporte e retificação da via no Alto da Boa 

Vista; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ 3.7.6 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Barrô – requalificação de arruamentos e espaços públicos; ------------------------------------ 

------ 3.7.7 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Castanheira do Vouga – obras de remodelação e ampliação do Parque Fluvial da 

Redonda; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.7.8 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Espinhel – alargamento da Rua Principal de Espinhel; ------------------------------------------- 

------ 3.7.9 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Fermentelos – Largo da Nossa Senhora da Saúde – pavimentação de passeios e 

valorização do Parque Infantil; -------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.7.10 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Lamas do Vouga – pavimentação e arranjo de muros no acesso sul à igreja de Lamas; 

------ 3.7.11 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Macinhata do Vouga – valorização urbanística do Largo da Nossa Senhora da 

Piedade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.7.12 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Macieira de Alcoba – empedramento da Rua da Professora; ----------------------------------- 

------ 3.7.13 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Recardães – requalificação de arruamentos e drenagem de águas pluviais na Póvoa 

da Carvalha, Fujacos e Randam;------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.7.14 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Segadães – alargamento da Rua da Escola, construção de muros e passeios; ----------- 

------ 3.7.15 – Protocolo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Travassô – alargamento da Travessa Padre Euclides e Bairro dos Castanheiros. --------

------ Por sugestão e proposta da Mesa da Assembleia Municipal de Águeda, o ponto 

3.7 foi votado na sua totalidade, como se de um só se tratasse. ------------------------------ 

------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra 

aos Senhores Deputados Municipais, tendo sido feitas as intervenções que se 

transcrevem na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio - PFJ de Barrô – PSD: ----------------------------

------ “Esta intervenção que eu pretendo fazer pode parecer um bocadinho contraditória 

neste ponto, mas como sou extremamente teimoso e como também não sou 

esquecido, venho aqui dizer ao Executivo, na pessoa do Senhor Presidente, o 

seguinte, o ano passado, se bem se lembram, a Junta de Freguesia de Barrô ficou 

sem Protocolo e eu disse na altura que a Junta de Freguesia estava a ser lesada em 
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pelo menos quinze a vinte mil euros num Protocolo que foi a média das Freguesias da 

de dimensão de Barrô. Quero, mais uma vez, registar esse facto em ata e dizer que 

para nós, Junta de Freguesia e para nós Barrô, esse Protocolo continua em falta. ------

------ Também quero agradecer o facto de este ano nos tenham incluído nesta 

listagem, mas acho que estes Protocolos têm que ser feitos para todas as Juntas de 

Freguesia, mas claro que os valores podem e devem ser diferentes. ------------------------

----- Como eu faria um péssimo serviço à população que me elegeu, se eu votasse 

contra este ponto, porque eu discordo de algumas destas situações, mas como eu não 

quero, não posso e não devo votar contra, eu vou-me ausentar durante o período da 

votação deste ponto, sem deixar de dizer que o dinheiro deveria ser um bocadinho 

mais e que falta o tal Protocolo do ano passado que eu não me vou esquecer e 

quando falo “eu”, falo em nome do Executivo e falo em nome de Barrô.” -------------------

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

------“A este propósito Senhor Presidente da Câmara, venho aqui fazer uma 

intervenção de análise política, em função daquilo que vi. Ao analisar estes protocolos 

dei comigo a pensar, será que o Senhor Presidente terá a vontade clara e inequívoca 

de querer delegar? Ou será que o Senhor Presidente apenas tem a intenção de 

mostrar que delega? Se tem vontade de delegar, se é este o caminho que procura, 

porque deixou três Freguesias de fora? Será que V/ Ex.cia procura mais protagonismo 

político? Ou está a mandar algum recado a alguém? Não acredito, por aquilo que o 

conheço, mas tenho que pensar assim. Esta é uma situação que o Senhor Presidente 

devia explicar porque é que não estão cá mais três Protocolos. Eu, pessoalmente, 

jamais poderei aceitar, vai contra a minha maneira de ver e de fazer política. -------------

------ Assim, Senhor Presidente, deixo-lhe uma questão, de que serviu aqui 

aprovarmos um Plano e Orçamento? Neste documento aprovado nesta Câmara, 

estavam previstas verbas para estas três Freguesias. -------------------------------------------

------ Senhor Presidente, com que base ética, politica e moral, o Senhor retira as 

verbas a essas Freguesias?” ----------------------------------------------------------------------------

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

------ “A Câmara Municipal deliberou unilateralmente cortar as transferências para as 

Freguesias de Valongo do Vouga, Agadão e Óis da Ribeira, transferências que foram 

aprovadas em reunião de Câmara e Assembleia Municipal e qual foi a razão 

apresentada para os cortes dessas transferências? A razão apresentada por esta 

Câmara assenta numa represália devida às tomadas de posições públicas por parte 

dos Presidentes destas Juntas de Freguesia, que manifestaram o seu desagrado e o 
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seu descontentamento com as medidas tomadas por parte da Câmara Municipal. ------

----- Estas Juntas de Freguesia não cumpriram com o que estava definido para 

receberem as transferências das respetivas verbas? Não têm estes Presidentes o 

direito e até a responsabilidade de se manifestarem quando não concordam com 

alguma decisão que possa não beneficiar as populações que representam?---------------

------ Não nos esqueçamos que estes Presidentes foram democraticamente eleitos 

como a Câmara Municipal. Senhor Presidente, não podemos prejudicar três 

populações de Águeda porque não concordamos com a postura dos seus Presidentes. 

------ Ainda sou nova na vida política, mas parece-me que a forma como estas 

medidas foram tomadas não são corretas e são um claro desrespeito perante esta 

Assembleia Municipal, porque as transferências que agora foram cortadas foram 

aprovadas em Orçamento e Plano de Atividades e como tal até ser aprovado o 

contrário elas terão que ser feitas para as respetivas Juntas de Freguesias.---------------

------ Senhor Presidente, não nos podemos esquecer que as Juntas de Freguesia 

assumiram compromissos e estabeleceram planos com base num Orçamento e num 

Plano aprovado aqui nesta Assembleia. Agora, como devem proceder? Vão abdicar de 

serviços e prejudicar as suas populações? Vai a Câmara assegurar as competências 

agora retiradas e a que custos? -------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, só mais uma dúvida, porquê agora esta tomada de decisão? 

E porquê de carater imediato? Não teria, no mínimo, de apresentar a proposta de corte 

à Assembleia? A aplicação temporal desta decisão só pode agravar a situação destas 

populações, que deveriam ser a nossa principal preocupação enquanto políticos e 

seus representantes. Não é no mínimo estranho que apenas estas três Freguesias em 

questão, ou seja, Agadão, Valongo do Vouga e Óis da Ribeira, não tenham Protocolos 

a aprovar? Será mais uma medida de represália a estas Juntas de Freguesia ou não 

foram apresentados projetos? --------------------------------------------------------------------------- 

------ Reitero que com estes cortes, os principais prejudicados são as populações das 

Freguesias. O que se espera da Câmara é uma atitude dialogante, de cooperação e 

de fomento de uma paz, uma capacidade de delegar maior número de competências e 

transferências de verbas para assim reforçarmos a coesão territorial e a criação de um 

Concelho unido e desenvolvido.” ----------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Em relação a este ponto eu votava contra, mas tenho algumas dificuldades, 

pelas palavras do Wilson Gaio, que realmente se não tiver este protocolo o que é que 

ele pode fazer? Em resposta ao Professor José Vidal, antigamente o que é que se 
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fazia e onde é que se gastava o dinheiro? Além dos protocolos também eram feitas 

obras nas Freguesias e eram algumas obras feitas pela Câmara Municipal. O que é 

que tem acontecido nos últimos anos? Tem-se feito alguns protocolos mas as outras 

obras, salvo uma ou outra, não se tem feito. Nestes seis anos tem-se visto que há 

Freguesias que têm sempre um valor avultado no protocolo, também não sei a 

explicação para isso. Também sei que este protocolo de Aguada de Cima de trinta e 

tal mil euros não é nada, porque foi vendido um terreno pela Câmara Municipal em 

Aguada que era quase esse valor. Portanto, o que deram à Junta de Freguesia não foi 

praticamente nada. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu não compreendo como é que se pode estar na política e retirar a três 

freguesias a possibilidade de fazerem Protocolos, nós não podemos permitir isto, mas 

que democracia é esta? Isto é inaceitável. Se o Senhor Presidente da Câmara tivesse 

sido Presidente de Junta tinha aprendido alguma coisa. Nestes seis anos o Senhor 

Presidente limitou muito o trabalho das Juntas, porque como não há verbas limitam-se 

a limpar valetas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu hoje ouvi aqui dizer que a Câmara está numa situação muito favorável de 

dinheiro, então porque é que não transfere, por exemplo, o dinheiro das 

competências? Penso que a única Junta de Freguesia que recebeu o primeiro 

trimestre das transferências foi a de Recardães e os outros não receberam dinheiro 

nenhum. Quer dizer que a Câmara está cheia de dinheiro, como diz o Senhor 

Presidente e eles estão à rasca com dinheiro. ------------------------------------------------------

------ Também não percebo porque é que os protocolos vêm aqui no mês de abril, 

porque é que não é antes para se começar a trabalhar o ano desde o inicio? Eu sei 

que nos mandatos anteriores andávamos sempre a protelar e também se passava o 

mesmo, mas os protocolos são para vir no início do ano para as pessoas começarem 

a trabalhar e saberem o que querem. Isto é que é transparência e é que é saber 

funcionar, porque aqui faz-se que é tudo muito transparente, mas depois a 

transparência é o dinheiro ser transferido quando lhes apetece e fazerem das pessoas 

uns coitadinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Mas, isto é que é transparência Senhor Presidente? Eu não tenho problemas de 

falar abertamente consigo e de dizer que aquilo que o Senhor fez é de uma garotice 

de todo o tamanho, eu não tenho problema nenhum em lhe chamar garoto.” -------------- 

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJF de Ág ueda – PS:  --------------

------ “Eu gostaria de começar por dizer que infelizmente a Lei que nos rege, nº 169/99 

e a 5-A/2002, define quais são as competências de um e de outro Órgão. O que eu 
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lamento profundamente é que pessoas que tenham sido Presidentes de Junta e atuais 

Presidentes de Junta, não estejam contra uma Lei que faz da Junta de Freguesia, 

nada. Se pegarmos nas competências que uma Junta de Freguesia tem praticamente, 

não servimos para nada. O que tem que ser questionado é isto, porque toda a Junta 

de Freguesia, não só em Águeda mas no País inteiro, está sempre dependente da boa 

vontade do Executivo Municipal ou não, tendo dinheiro ou não para fazer a delegação 

de competências, que não tem que fazer, nem delegação de competências, como 

também não tem que fazer protocolos. Isto é que devia ser discutido seriamente para 

que as Juntas de Freguesia tivessem dignidade, com a mesma dignidade que a 

Câmara, com a mesma dignidade do Primeiro-ministro e do Presidente da República e 

isso nunca foi discutido. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Eu sou o Presidente de Junta que mais dinheiro levo nos protocolos, quarenta e 

cinco mil euros. Eu acho que a Câmara não está a tratar a Junta de Freguesia de 

Águeda com a devida equidade, porque a Freguesia de Águeda tem onze mil e tal 

pessoas. O Senhor Presidente da Câmara dá o dinheiro que quer e os Senhores 

Presidentes das Juntas aceitam o que querem. Curiosamente todas as Juntas de 

Freguesia estão sempre “contra”, no País inteiro porque o dinheiro que as Câmaras 

dão é pouco, mas curiosamente todas votam sempre a favor, porque no fundo 

estamos sempre dependentes, não temos capacidade própria de ação por falta de 

meios. O que devia ser alterado eram as competências em sede de lei. --------------------

------ O que eu queria dizer é que, infelizmente, as Juntas de Freguesia estão sempre 

dependentes e que também acho que é pouco dinheiro que vem para Águeda, mas eu 

aceito ou não aceito. Também se não aceitar é simples, tenho uma Junta de Freguesia 

que pouco ou nada faz e que serve muito mal as populações. Isto é que devia ser 

pensado, porque este cenário é antigo. --------------------------------------------------------------- 

------ Enquanto não discutirmos as coisas seriamente, todos os anos quando forem as 

transferências, as delegações de competências e o dinheiro que é passado para as 

Juntas de Freguesia em protocolos, dará sempre azo a este descontentamento e já 

temos todos idade e a democracia também, para que tudo isto tenha mais dignidade.”  

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

------ “Começo por perguntar se nós aprovámos algum protocolo no Orçamento? É que 

eu estava confuso, pelo que foi dito aqui pensava que tínhamos aprovado algum 

protocolo no Orçamento. O que nós aprovámos foi uma verba para protocolos e não 

estamos a cometer nenhuma ilegalidade. ------------------------------------------------------------ 
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------ Em relação aos protocolos, segundo a lei diz lá que implica uma cooperação 

entre a Autarquia e as Juntas de Freguesia, que o mesmo é realizado, que o mesmo é 

pressuposto, etc. Eu não sei se o Senhor Presidente da Câmara tem as cartas que 

foram enviadas pelos Senhores Presidentes das Juntas e se as quer tornar públicas e 

se acha se elas são ofensivas e caluniosas e se isso corresponde somente aquilo que 

o Senhor Presidente o disse. Só assim é que nós poderemos saber, se forem públicas 

é que nós poderemos saber se V/ Ex.cia teve ou não razão ou se a razão está do lado 

dos Senhores Presidentes das Juntas. A verdade é que no meio disto as populações 

não podem ser prejudicadas, como não vão ser, visto que a Câmara assegurará as 

competências que lhes são devidas em relação às populações, por aquilo que eu bem 

entendi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que nós aprovámos foi um Orçamento para protocolos, que está a ser 

cumprido e em relação à decisão sobre esses protocolos se o Senhor Presidente nos 

esclarece sobre o porquê ou não dessa situação, o que é que sentiu ou se essas 

cartas foram simples opiniões?” ------------------------------------------------------------------------ 

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

------ “Sobre os protocolos só tenho duas coisas a dizer. Efetivamente o Professor José 

Vidal tem toda a razão, porque no Orçamento estava definido um determinado valor 

para protocolos. Como já disse aqui a minha colega Paula Cardoso, nós também o 

dissemos na altura da aprovação do Plano e Orçamento, esta maneira de pôr verbas 

genéricas, nas quais se inclui os protocolos, é uma maneira de fazer aos Presidentes 

de Junta “pedintes”, porque aqueles que se portarem bem levam protocolo, aqueles 

que não se portaram bem, pelos vistos desta vez foram três, não leva protocolo.---------

------ Já que hoje se falou aqui várias vezes sobre o passado quero fazer recordar 

como é que surgiram estes protocolos e como é que surgiram estas situações. ----------

------ Antigamente, a maior parte destas obras eram feitas através da Câmara 

Municipal. Entendia-se e bem que as Juntas de Freguesia podiam fazer com o mesmo 

dinheiro muito mais obra. O princípio disto era ir ver-se quanto custava determinada 

obra e então entregava-se esse dinheiro à Junta e fazia-se o protocolo com ela pelo 

valor que custava fazer essa obra, muitas vezes fora da Câmara ou dentro da Câmara 

e com este dinheiro os Presidentes de Junta faziam essa obra e faziam outras, porque 

conseguiam através de meios próprios rentabilizar este dinheiro. -----------------------------

------ Quero recordar que segundo o que tenho ouvido dos meus colegas Presidentes 

de Junta, neste momento os dinheiros que são entregues para fazer os protocolos, 

não chega para eles próprios fazerem a obra. Isto é uma inversão grande no princípio, 
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porque enquanto antes se utilizava os Presidentes de Junta para se fazer mais obra, 

hoje utilizamos os Presidentes de Junta para fazer obra, que é o contrário.” --------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder e prestar os devidos esclarecimentos aos intervenientes, 

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

------ “Começava pela intervenção do Engenheiro Hilário, que está a chamar de 

incompetentes aos Senhores Presidentes de Junta, se está a dizer que eles assinaram 

protocolos para fazer obras e que o dinheiro transferido não dá, então o que é que 

estão a fazer? Aquilo que a Câmara pode garantir é que com o dinheiro que está 

protocolado faz a obra e nós trabalhamos de boa fé com os Senhores Presidentes de 

Junta. Por isso, é que os protocolos são acordados, ou seja, há a concordância das 

duas partes que aquela obra se consegue fazer com aquela verba. É isto que é um 

protocolo e os Senhores Presidentes de Junta conhecem a realidade, aceitam os e 

discutem. A noção que eu tenho é que quando o dinheiro não chega devem dizer que 

não fazem a obra e propõem outras onde seja possível chegar a um consenso. ---------

------ Penso que é isto que se passa, porque os Senhores Presidentes de Junta não 

têm necessidade de estarem a fazer obras com verbas que não chegam para as fazer. 

Isto é aquilo que eu penso. Meus Senhores, ”pedintes”? Vão desculpar-me, mas eu fui 

Vereador no tempo do PSD e ai sim eu via pedintes aqui na Câmara, não havia 

armazéns para ninguém, era tudo ir buscar uma requisição ao Senhor Vereador para 

uns sacos de cimento, mas isto acabou. Os Senhores sabem com aquilo que contam, 

não é aquilo que gostariam de ter, mas eu também não tenho aquilo que gostaria de 

ter, porque gostaria de ter muito mais. Mas, temos de ter noção do que é possível ter a 

cada momento. Aquilo que nós damos é um quadro estável para saber o que é que 

contam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Posso vos dizer que as transferências que são feitas pela Câmara para as Juntas 

de Freguesias são superiores, nos protocolos e não só, às verbas que recebem do 

Orçamento Geral do Estado. A Câmara transfere mais para as Freguesias do que 

recebe do Orçamento Geral do Estado. Os Senhores Presidentes de Junta quando 

são eleitos ninguém garante que a Câmara garante que vai fazer qualquer 

transferência, ninguém garante que vai fazer qualquer protocolo e então cumprem 

aquelas obrigações e não fazem mais do que isso. Mas, nós entendemos que 

podemos fazer mais e podemos rentabilizar os dinheiros Autárquicos. Por isso, 

fazemos protocolos e fazemos transferências de competências. ------------------------------ 
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------ Queria só dizer ao Engenheiro José Oliveira que os terrenos que foram 

permutados por acaso até foram os dois dentro da Freguesia de Aguada de Cima. 

Veio aqui dizer que faziam muito no passado e se fizeram tanto, como é que falta fazer 

tanta coisa e vêm pedir tanto? Posso terminar por aqui a minha intervenção.” ------------

------ 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 da Câmara Municipal de 

Águeda de Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesias 

explícitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3.8 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Águeda 

referente ao Apoio à Junta de Freguesia de Trofa – construção do armazém para a 

Junta de Freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo 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 da Câmara Municipal de 

Águeda referente ao Apoio à Junta de Freguesia de Trofa – construção do armazém 

para a Junta de Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.9 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mun icipal de Águeda 

referente ao Apoio à Junta de Freguesia do Préstimo  – beneficiação e construção 

de instalações da Junta de Freguesia; --------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo 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 da Câmara Municipal de 

Águeda referente ao Apoio à Junta de Freguesia do Préstimo – beneficiação e 

construção de instalações da Junta de Freguesia; ------------------------------------------------

------ 3.10 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Mu nicipal de Águeda 

referente à Construção do Centro  Escolar de Valongo do Vouga  – Declaração de 

Interesse Público de Empreendimento, nos termos do artigo 17º do Regulamento do 

PDM: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra 

aos Senhores Deputados Municipais, tendo sido feitas as intervenções que se 

transcrevem na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Eu queria só uma explicação, se for possível. Se o Centro Escolar de Valongo 
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do Vouga está parado, como é que nós vamos aqui discutir e votar uma declaração de 

interesse público de empreendimento?” -------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder e prestar os devidos esclarecimentos à interveniente, 

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

------ “Aquilo a que se destina esta declaração é para desbloquear um terreno que não 

tem a ver com o Centro Escolar. Penso que amanhã, quarta-feira, teremos a última 

escritura dos terrenos a adquirir, para a construção do Centro Educativo de Valongo. 

O que se passa é que num desses terrenos mora um Senhor que tem um terreno onde 

pretende construir uma casa e aquilo que nós tentámos durante a revisão do PDM foi 

que o terreno dele fosse englobado dentro da zona urbana. É um terreno que ainda 

parcialmente é atravessado pela zona de marcação da limitação da zona urbana. Mas, 

essa parte não permite a construção da edificação que ele pretende executar e por 

isso nós queremos percorrer todo o caminho, no sentido de ser obtida uma declaração 

de interesse público para podermos alojar esta pessoa, para que possa construir a sua 

casa num outro terreno e deixar a casa do terreno onde pretendemos edificar o Centro 

Escolar de Valongo. Em Valongo temos o problema da pessoa que mora na casa onde 

está aquele terreno e por isso queremos que ele tenha possibilidades de construir num 

terreno que possui fora daquela zona.” --------------------------------------------------------------- 

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

------ “Mas, neste momento, o Polo de Valongo e os outros Polos estão todos parados, 

não há financiamento para esses Polos.” ------------------------------------------------------------ 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal , Gil Nadais Resende da 

Fonseca ¸ para responder e prestar os devidos esclarecimentos ao interveniente, 

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

------ “Nós estamos à espera que abra o Quadro Comunitário, que abra a possibilidade 

para nos podermos candidatar todos os novos Polos. É isso que está previsto, 

estamos neste momento a aguardar a abertura de concursos.”--------------------------------

----- 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 da Câmara Municipal de 

Águeda referente à Construção do Centro Escolar de Valongo do Vouga – Declaração 

de Interesse Público de Empreendimento, nos termos do artigo 17º do Regulamento 
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do PDM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento, atendendo a que ainda se encontram dois Pontos da Ordem de 

Trabalhos para serem discutidos, considerando a importância e necessidade de uma 

discussão ponderada dos mesmos e dado o adiantado da hora, foram ouvidos os 

Membros da Assembleia Municipal, os quais entenderam, por unanimidade, que se 

devia suspendera sessão. Pelo que decidiu o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal de Águeda suspender a presente reunião desta Segunda Sessão Ordinária 

da Assembleia Municipal, designando para continuação o próximo dia quatro de maio 

de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas, sendo que desta forma se encontram 

convocados todos os Membros presentes, pelo que pela hora e cinquenta minutos do 

dia um de maio de dois mil e doze deram-se os trabalhos por encerrados. ----------------- 
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ATA DA 2ª REUNIÃO DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

04/MAIO/2012 

 

 

------ Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e doze, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, realizou-se a 2ª reunião da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 

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

------ 3.11 – Apreciação e Análise sobre as Relações existentes entre a Câmara 

Municipal de Águeda e as suas Juntas de Freguesia  - Proposta apresentada pelo 

Grupo Municipal do PSD, de acordo com o Artigo 18º, nº 2, do Regimento da 

Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.12 – Apreciação e Análise relativamente às Urgências do Hospital de Águeda 

– que futuro?  - Proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PS, de acordo com o 

Artigo 18º, nº 2, do Regimento da Assembleia Municipal. --------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

------ Carla Sofia Pires Leitão – CDS-PP, em substituição de António Manuel 

Fernandes Martins; -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda; ------------------

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

------ 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 – Ind. – 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 António Machado Vidal – CDS-PP – PJF do Préstimo; ---------------------------

------ Vitor Sérgio Batista Figueiredo, em substituição de Pedro Alexandre Almeida 

Gomes – PSD – PJF de Recardães; -------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------ Manuel de Oliveira Marques – CDS-PP – PJF de Segadães. ----------------------------

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

------ 3.11 – Apreciação e Análise sobre as Relações existentes entre a Câmara 

Municipal de Águeda e as suas Juntas de Freguesia  - Proposta apresentada pelo 

Grupo Municipal do PSD, de acordo com o Artigo 18º, nº 2, do Regimento da 

Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------ “Este ponto da Ordem de Trabalhos foi pedido e foi agendado a nosso 

requerimento, porque nos preocupa, em demasia, as relações e as atitudes que em 

Águeda vão existindo para com as Freguesias e os nossos Presidentes de Juntas. -----

------ Ao longo deste mandato e já no mandato anterior, esta relação não tem sido fácil 

e compreende-se que muitas vezes não seja fácil, mas é uma relação que é 

fundamental para o progresso do nosso Concelho. -----------------------------------------------

------ Nesta matéria é muito importante o papel do Presidente da Câmara Municipal, 

porque o Presidente da Câmara é o coordenador de todo este processo e, do nosso 

ponto de vista, cabe-lhe a ele garantir esta boa relação e este bom relacionamento. ----

------ Nós sabemos que, muitas das vezes, os Senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia não são fáceis de aturar. --------------------------------------------------------------------

------ Nós sabemos que, muitas das vezes, há uma relação de conflitualidade entre a 

Autarquia e as Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------------------

------ Sabemos que, muitas vezes, na defesa dos interesses das suas populações, os 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia tomam posições que também, muitas 

das vezes, são incompreendidas, mas vivemos mundos novos. -------------------------------

------ Neste momento, estamos a discutir Reorganizações de Freguesias, 

Reorganizações do Território, discutimos hoje a atribuição de maiores competências 

às Freguesias e discutimos hoje descentralização do Poder. ----------------------------------- 

----- É completamente incompreensível que, nos dias que correm, nós andemos a dar 

passos atrás, neste sentido, em que o Poder Central não concorda com os Senhores 

Presidentes das Câmaras e lhes retira poderes, ou que o Presidente das Câmaras não 

concorde com os Presidentes de Junta e lhes retire poderes. Não pode haver este tipo 

de atitudes, a atitude tem que ser construtiva e não destrutiva. -------------------------------- 
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------ Não podemos perder aquilo que ganhamos ao longo dos tempos, umas vezes 

por via da legislação e outras vezes por via da prática, que muitos Municípios foram 

fazendo, descentralizando e dando aos Senhores Presidentes de Junta a possibilidade 

de, sem competência, executarem obras, para não acontecer o que disse aqui o Paulo 

Seara na última Assembleia Municipal, em que as competências são absolutamente 

reduzidas. Portanto, temos que lhes dar aos Senhores Presidentes de Junta de 

Freguesia essa possibilidade, ainda que muitas das vezes nós não concordemos com 

as políticas deles e eles não concordam com as nossas políticas, temos que estar a 

cima deste tipo de processo. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhor Presidente, não gostámos de ver o que se passou nas últimas semanas, 

no que diz respeito às relações entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, 

neste caso de Óis da Ribeira, de Valongo do Vouga e de Agadão. ---------------------------

------ É importante que nós percebamos também, qual é o caminho que estamos a 

fazer no nosso Concelho. Nós já sabemos que o Senhor Presidente da Câmara tem 

uma ideia para Águeda, nós discordamos dessa ideia. ------------------------------------------ 

------ Sobre as Freguesias, ao fim de quase sete anos do seu mandato, ninguém sabe 

o que o Senhor Presidente da Câmara Municipal pretende delas. Vir-nos dizer que e 

investir em Escolas e que vamos investir em saneamento, isso são situações com as 

quais todos nós concordamos, porque são prioridades para o Concelho de Águeda. 

Muitas das vezes, podemos discordar dos métodos, por exemplo, que ao nível do 

Parque Escolar, que centralizamos muito no centro do Concelho todo o Parque 

Escolar, mas essas são questões que nós temos que evoluir. --------------------------------- 

------ Agora, à parte disto, é preciso avançar com um projeto para as Freguesias, não 

nos basta Plano Estratégico sobre Águeda e depois esquecermo-nos da parte do 

Plano Estratégico no que diz respeito à volta de Águeda em si, porque passados sete 

anos nós não conseguimos dessincronizar isto. ----------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Câmara, nós temos tentado apresentar algumas propostas 

sobre esta matéria. Estou a recordar-me, ainda recentemente, de propostas no sentido 

da desconcentração de Serviços dos apoios às Freguesia. Estou a recordar-me da 

proposta do IMI que o PSD aqui apresentou, para que os valores superiores a quatro 

milhões e meio de euros revertam para as Freguesias. ------------------------------------------

------ Senhor Presidente, volto a falar-lhe na proposta que apresentámos do 

Orçamento Participativo para as Freguesias, porque não insistir nisto e utilizar o 

Orçamento Participativo para pôr as pessoas a proporem obras nas suas Freguesias? 

Estipulámos aqui uma verba para três obras, que não incluía a Cidade, mas que 
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incluía a freguesia de Águeda, como diz o Paulo Seara e muito bem, nós não 

podemos confundir a Freguesia de Águeda com a cidade de Águeda, porque são 

coisas completamente diferentes. Temos que utilizar instrumentos deste tipo, porque 

preciso e é fundamental evoluirmos neste processo. --------------------------------------------- 

------ Ao fim de sete anos, ainda não conseguimos descortinar qual é o projeto para as 

Freguesias do Concelho de Águeda, porque “Águeda” não é só Cidade. -------------------

------ Nós percebemos que o Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que 

Águeda, durante muitos anos, se calhar, a Cidade de Águeda foi atrasada em relação 

ao investimento que se fez nas Freguesias, é preciso inverter, foi isso que o Senhor 

Presidente disse quando aqui chegou, percebemos isto. Mas, esta inversão não nos 

pode levar ao esquecimento das Freguesias. -------------------------------------------------------

------- Senhor Presidente da Câmara, na primeira Sessão desta Assembleia Municipal, 

falámos sobre o Regulamento Específico para a Reabilitação Urbana. O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal disse-nos, na altura, que esse Regulamento não 

permitia as candidaturas à Regeneração Urbana para as Freguesias, disse-o depois 

no fim numa resposta à nossa situação. --------------------------------------------------------------

------ Não sei se o Senhor Presidente já estudou melhor esse processo, mas este 

Regulamento, como eu disse, pode ser um instrumento importante, dependente agora 

das reprogramações que tivemos do QREN, mas elas vão surgir agora e nós 

sabemos, assim como o Senhor Presidente da Câmara Municipal sabe, que vai haver 

novamente uma aposta grande na Regeneração Urbana e se não estivermos hoje 

preparados, quando eles saírem nós já vamos tarde. Mas, como lhe dissemos em 

junho, permitia às nossas Freguesias candidatarem-se a este instrumento. --------------- 

------ Eu estive a estudar isto melhor e o artigo 4º deste Regulamento diz exatamente 

isto: “As operações ilegíveis...”. O “ponto um” diz o que é que eram uma das partes 

das operações ilegíveis que já estavam antes consideradas, que eram as Zonas das 

Cidades e Zonas com Planos de Pormenor aprovados. Depois dizia o “ponto dois” o 

seguinte: “São ainda ilegíveis, a titulo excecional, as operações realizadas em 

aglomerados ou zonas que contribuíam para o reforço da rede urbana, através da 

valorização que equipamentos, espaços públicos ou valores patrimoniais que 

correspondam a tipologias referidas no artigos seguintes e nos termos dos definidos 

no n.º 3 do artigo 12º.”. ------------------------------------------------------------------------------------

------- Quais são os artigos definidos seguintes: Qualificação de espaço público; 

qualificação de ambiente urbano; equipamentos públicos e apoio à promoção do 

desenvolvimento económico, tudo isso já estava referido para as Cidades. ----------------
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----- O artigo 12º diz que são as autoridades de gestão as POR’s que definirão os 

montantes financeiros máximos para as operações previstas no nº 2. --------------------- -

----- Portanto, Senhor Presidente, há instrumentos para isto. Agora, depois da 

suspensão do QREN, obviamente que temos que ver quais são as verbas para isto. 

Mas, é fundamental que o Senhor Presidente da Câmara Municipal trabalhe com as 

Juntas de Freguesia porque não podem todas candidatarem-se a isso, nós sabemos 

disso. Mas, provavelmente, há espaços urbanos nas nossas Juntas de Freguesias que 

podem ser candidatáveis a isto, mas para isso é preciso que nós queiramos. Não 

podemos fazer da regeneração urbana um tabu para o Centro da Cidade. -----------------

------ Aliás, este Decreto veio exatamente neste sentido, porque ela estava inicialmente 

prevista para os Centros das Cidades e para as zonas que estavam com Planos de 

Pormenor aprovados. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Assim sendo, Senhor Presidente da Câmara, temos que evolui neste processo. 

Esta é mais uma achega que lhe damos, que nós temos que dividir isto em duas 

áreas. O que é evolução que nós pretendemos para as nossas Freguesias e o 

relacionamento que temos que ter para potenciarmos isto. -------------------------------------

------ Sei que o Senhor Presidente contesta isto, mas já lhe disse na última 

Assembleia, que nós não podemos estar de acordo quando no ano de 2011, 79% dos 

nossos investimentos são feitos na Freguesia de Águeda e não podemos estar de 

acordo com esta política, temos que evoluir também nesta área. -----------------------------

------ Posto isto, e porque já muito foi dito sobre toda esta situação, na primeira Sessão 

da Assembleia Municipal falou-se muito sobre as Freguesias, nós, Grupo Municipal do 

PSD, vamos apresentar uma proposta hoje. Proposta esta que já está feita na última 

Sessão da Assembleia e não foi minimamente alterada: ----------------------------------------

----------------------- “Recomendação do Grupo Municipal do PSD  ---------------------------

------ Considerando a recente tomada de posição da Câmara Municipal de Águeda 

através do seu Presidente Dr. Gil Nadais, em relação às Juntas de Freguesias de 

Valongo do Vouga, Agadão e Óis da Ribeira, nos termos da qual foram retiradas de 

forma unilateral e abusiva por parte do Senhor Presidente da Câmara, as verbas a 

transferir para as referidas Juntas de Freguesia, de acordo com o Orçamento 

aprovado para 2012; ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Considerando que o Orçamento e Plano de Atividades para 2012 foi aprovado 

em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal; ----------------------------------------------

------ Considerando que não foi aprovada nenhuma alteração ao referido Orçamento e 

Plano para 2012, no que concerne ao reforço ou redução de verbas a transferir para 
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as Juntas de freguesia, que a Câmara Municipal executa em complemento às verbas 

transferidas pelo Estado Central de acordo com a delegação de competências no 

âmbito do consignado na Lei nº 169/99, de 18 de setembro; -----------------------------------

------ Considerando que até à presente data a Câmara Municipal nunca apontou 

nenhuma falha a estas Juntas de Freguesia ou outras, pela falta de aplicação das 

referidas verbas nos objectivos para que foram consideradas; ---------------------------------

------ Considerando que as Juntas de Freguesia em causa, geraram expetativas reais 

de execução dos seus Planos de Atividades, com base em tais transferências de 

verbas, as quais foram aprovadas pelos órgãos autárquicos do Município e das 

Freguesias; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Considerando que nenhum Presidente de Junta, ou nenhuma Junta de Freguesia 

devem ser penalizados em razão da assunção de posições políticas públicas 

diferentes das posições adotadas pelo Senhor Presidente da Câmara, nem é 

admissível do ponto de vista da representação democrática que um Presidente de 

Câmara, assuma publicamente que só está disponível para trabalhar com as Juntas, 

ou com os Presidentes de Junta que gostem de trabalhar consigo; --------------------------

------ Considerando que tal atitude do Senhor Presidente da Câmara indica um 

comportamento reiteradamente persecutório, em concreto das referidas Juntas de 

Freguesia, fazendo completa tábua rasa do papel que estas desempenham na 

representação das suas populações, gozando de uma legitimidade própria para o 

exercício dos seus cargos executivos, a qual é similar à legitimidade do Senhor 

Presidente da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------

------ Considerando que, mesmo que seja o órgão Câmara Municipal a assumir a 

execução das competências, que estiveram subjacentes à transferência para as 

referidas Juntas de Freguesia das verbas que agora foram unilateral e abusivamente 

retiradas, tal retirada representa um retrocesso e violação do principio da 

subsidiariedade que estabelece entre outras regras a de que “os problemas das 

populações devem ser resolvidos pelas instâncias que se encontram mais próximas 

das mesmas”, e que são as freguesias, os seus órgãos e respetivos titulares eleitos 

democraticamente; -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Considerando que nesta Assembleia foram hoje aprovados 17 protocolos a 

celebrar com as respetivas Juntas de Freguesia e que, mais uma vez as três Juntas 

em causa (Valongo do Vouga, Agadão e Óis da Ribeira) foram preteridas e 

desconsideradas, sem explicação percetível a não ser a razão invocada pelo Senhor 

Presidente da Câmara de que alegadamente não “gostam de trabalhar consigo”. -------
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------ Vem o Grupo Municipal do PSD exprimir a sua total o posição à retirada 

unilateral e abusiva por parte do Senhor Presidente  da Câmara das verbas a 

transferir para as Juntas de Freguesia acima refere nciadas, de acordo com o 

Orçamento aprovado para 2012, e recomendar : ------------------------------------------------

------ 1 – Que esta decisão de retirada unilateral de verbas transferidas para as Juntas 

de Freguesia de Valongo do Vouga, Agadão e Óis da Ribeira, com os fundamentos 

invocados pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, seja revogada, isto é que se 

mantenha a sua transferência para as referidas Juntas; -----------------------------------------

------ 2 – Que sejam repostos todos os protocolos ou apoios que tenham sido retirados 

às referidas Juntas de Freguesia; ----------------------------------------------------------------------

------ 3 – Que, se possível, na próxima Assembleia Municipal Ordinária sejam 

submetidos a esta Assembleia a aprovação da celebração com cada uma das três 

Juntas de Freguesia (Valongo do Vouga, Agadão e Óis da Ribeira) de um protocolo ou 

apoio, segundo o mesmo procedimento e critério adotados para a celebração de 

protocolos ou apoios às restantes Juntas de Freguesia, aprovados na presente 

Sessão da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda:  --------------

------ “Eu hoje trago um texto escrito, porque ao longo destes trinta anos ouvi sempre 

dizer que a Freguesia de Águeda era farta e abastada em dinheiros e que a Câmara 

Municipal se fartava de dar dinheiro para a Junta de Freguesia de Águeda e que esta 

tinha tudo e mais alguma coisa. -------------------------------------------------------------------------

------ Neste sentido, este texto nem sequer era para ser lido, porque foi um ofício que 

eu enviei ao Senhor Presidente da Câmara Municipal dizendo que não concordava 

com aquilo que era dito, nem com aquilo que era feito. ------------------------------------------ 

------ Então passo a ler: ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ “Assunto: Transferência de competências para as Juntas de Freguesia ao abrigo 

dos artigos 37º e 66º da Lei nº 169/99, de 18/09, com a redação da Lei nº 5-A/2002, de 

11 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ No ato da elaboração do Plano de Atividades do Município de Águeda essa 

Autarquia ao longo de demasiados anos tem lesado sobremaneira a Freguesia de 

Águeda no que concerne à transferência de fundos em matéria de competências 

delegadas nas Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------------------

------ Para esse efeito, anexamos mapa que faz parte integrante do Plano e Orçamento 

de Atividades desse Município para o ano 2009. Nesse mapa, bem como em todos os 

dos anos anteriores, poder-se-á verificar que foram delegadas competências em 
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diversos domínios com os critérios e valores associados a cada um, que vão 

consignados e podem ver no “mapa um” que é aquele mapa que segue para todas as 

Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Contudo, relativamente à Freguesia de Águeda, esta Autarquia tomou, mais uma 

vez, a decisão discricionária e iníqua de apenas considerar 50% do total dos seus 

eleitores, separando a Freguesia através de uma linha divisória de áreas de 

intervenção das duas Autarquias. ----------------------------------------------------------------------

------ Em consequência desta decisão e em confronto igualitário com as restantes 

Freguesias do nosso Concelho, a nossa Autarquia foi prejudicada em cerca de 

quarenta mil euros. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ De acordo com as últimas medições efectuadas pelos Técnicos do Município de 

Águeda, a Freguesia de Águeda tem atualmente 27 km onde 32 quadrados e ainda 

segundo os dados da DGAI, sistema de Informação e Gestão de Recenseamento 

Eleitoral possui 10.309 eleitores distribuídos pelos diversos aglomerados 

populacionais e residindo 62% dos mesmos na área de influência desta Freguesia e 

apenas 38% na área de influência do Município. ---------------------------------------------------

------ Comparativamente com as restantes Freguesias do Concelho, a de Agueda 

possui um quadro de pessoal próprio composto por três funcionários administrativos, 

sendo uma contratada, três operários, sendo um contratado e um colaborador a recibo 

verde e oito colaboradores de acordos operacionais, com o Centro de Emprego de 

Águeda, todos eles pagos com o Orçamento desta Autarquia. ---------------------------------

------ Possui um armazém próprio das viaturas, diversas viaturas, equipamentos, uma 

autoniveladora, uma retroescavadora, uma multifunções, um cilindro vibratório, uma 

viatura ligeira de 9 lugares marca Mitsubish, uma viatura de caixa aberta marca 

“Toyota” e uma viatura de caixa aberta marca Volkswagen, duas betoneiras, um 

automatizador com capacidade para quinhentos litros, geradores, máquina de cortar 

relva, uma mini-giratória e recentemente, também a carrinha que o Presidente da 

Junta utiliza para se deslocar. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Realizando com o seu quadro de pessoal e os seus meios próprios todo o tipo de 

obras na área de influência, sendo muitíssimo raro a intervenção dos meios humanos 

e equipamentos do Município, sendo habitual a Freguesia também ceder os seus 

meios à Autarquia quando necessário. ---------------------------------------------------------------

------ Todos estes meios acarretam avultadas despesas, nomeadamente de 

combustíveis; manutenção e reparação dos equipamentos; seguros e outros. Todas 

estas despesas suportadas pelo Orçamento desta Freguesia, sem qualquer tipo de 
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encargos para o Município. Situação que não se verifica com as outras Freguesias 

que, praticamente não dispõem de meios próprios e apenas contam com o número de 

pessoal diminuto, ficando todo o tipo de intervenção a cargo do Município. ----------------

------ Quanto ao pessoal administrativo, o número de funcionários atrás referidos, só se 

torna necessário pelo facto de existirem 10.309 eleitores que recorrem às nossas 

secretarias, na totalidade e não somente os da área da zona rural. --------------------------

------ A linha de pensamento politico do Município quanto aos critérios subjacentes  à 

delegação de competências tem na alínea d), o fator mais discricionária e 

demonstrativo da forma clara e inequívoca como a Freguesia de Águeda é 

prejudicada. Apoio para pessoal Administrativo: Freguesias com menos de 2.000 

eleitores têm 6.250 euros e Freguesias com mais de 2.000 eleitores têm 10.000 euros, 

sendo que o número de eleitores das Freguesias se intitulam entre os 128 de Macieira 

de Alcôba, e os 4.488, de Valongo do Vouga, ficando assim penalizada pelos seus 

critérios, a Freguesia de Águeda com os seus 10.309 eleitores. -------------------------------

------ Propomos assim, que passem a vigorar mais duas alíneas para repor Justiça: 

Para Freguesias com menos de 2.000 eleitores o montante será de 6.250 euros; para 

entre 4.000 a 4.999 eleitores o montante de 10.000 euros e entre 5.000 e 9.999 

eleitores o montante de 13.750 euros. ----------------------------------------------------------------

------ Já no ano de 1999, o Executivo então vigente, liderado pelo Senhor Engenheiro 

Manuel Augusto de Almeida Farias, fez uma clara e inequívoca contestação dos 

critérios discricionários e penalizadores para esta Freguesia acompanhada por uma 

Moção de desacordo e de protesto da Assembleia de Freguesia de 22/12/1998, 

relativamente ao critério dos 50% dos eleitos considerados. -----------------------------------

------ Os eleitos desta Freguesia têm a pretensão de ao efetuar esta missiva, 

sensibilizar este Executivo Municipal, para que definitivamente sejam encontrados 

valores e os critérios mais justos para reposição de toda a verdade e acabar com os 

prejuízos consecutivos que a Autarquia tem sido sujeita. ----------------------------------------

------- Este constrangimento arrasta-se há trinta anos, criando as mais injustas 

dificuldades e profundas carências na nossa área de influência, se não vejamos: -------

------ Na sua esmagadora maioria não possui saneamento, tem um reduzido número 

de espaços públicos e de lazer condignos e a quase total ausência de espaços 

desportivos e de parques infantis, sendo Paredes, Alagoa, Ameal, Vale Domingos, 

Gravanço, Vale do Sobreirinho, Cavadas, Giesteira, Assequins, Catraia de Assequins 

e Sardão exemplo disso mesmo. -----------------------------------------------------------------------

------ Ao fim de trinta anos de democracia, Águeda viveu uma desejada e esperançosa 



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2012 e 04/maio/2012 

76

mudança política, reafirmada pelos votos das últimas eleições Autárquicas, 

destacando-se o expressivo resultado na nossa Freguesia. Esperamos que a Câmara 

Municipal de Águeda retifique esta injustiça. --------------------------------------------------------

------ Certos de que a passagem da base de 50% para 75% dos eleitores, seria uma 

realidade no próximo Plano de Atividades e Orçamento da Câmara Municipal de 

Águeda ficamos a aguardar resposta.” ----------------------------------------------------------------

------ O que eu queria dizer com isto é que eu não vim aqui com um discurso político, 

vim aqui falar de uma coisa que também é a minha obrigação enquanto Presidente de 

Junta de Freguesia e enquanto eleito. ----------------------------------------------------------------

------ Este ofício já foi enviado em 2010 à Câmara Municipal de Águeda, também já foi 

enviado em 1999 e esta injustiça existe desde sempre relativamente à Freguesia de 

Agueda, porque teoricamente sempre é dito aqui que recorrentemente que tudo é feito 

em Águeda e eu convidava todas as pessoas que o dizem a dar uma volta pela 

Freguesia antes de o dizerem, porque na realidade isso não é verdade. --------------------

------ E a Cidade também foi esquecida durante muitos anos, isso também é uma 

realidade e basta olhar para a Cidade para ver isso. É uma Cidade que também tem 

todo o tipo de carências. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, também chega de dizerem aqui mentiras, porque uma mentira muitas 

vezes dita passa a ser verdade e a Freguesia de Águeda, ao longo dos anos, 

independentemente do Executivo na Freguesia e na Câmara serem PS ou PSD, a 

verdade é que essa “Injustiça” é constante. ---------------------------------------------------------

------ Aquando da última Assembleia de Freguesia e aquando da discussão e 

aceitação da delegação de competências foram exatamente elementos do PSD e do 

PS que nos recomendaram para que nós encetássemos negociações com a Câmara 

Municipal de Águeda, no sentido de repormos esta situação. ----------------------------------

------ Eu só vim cá ler isto para que se reponha alguma verdade e para que as pessoas 

fiquem a saber o que realmente se passa.” ---------------------------------------------------------- 

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

------ “Em relação a este ponto lançado pelo PSD, que neste mandato, e bem, se tem 

tornado “o defensor das Freguesias”, cabe-me dizer o seguinte: ------------------------------

------ É discutível a posição do Senhor Presidente da Câmara, ao não estabelecer 

Protocolos com três Freguesia do Concelho. Como discutível que é, eu espero que o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, na sua intervenção, me esclareça as dúvidas 

o porquê desta atitude, porque eu tenho dúvidas. -------------------------------------------------

------ Uma atitude deste género com certeza que terá que ter algumas razões e alguns 
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fatores que a indiciam e terão que ser fatores dentro do âmbito normal que aqui foi 

falado pelo Engenheiro Hilário Santos, que é o âmbito normal de funcionamento da 

luta política e da execução do Presidente da Câmara com as Juntas de Freguesia, em 

que as juntas pedem sempre coisas ao Presidente da Câmara, em que uma vezes 

pode dar e outras vezes nem pode e portanto, de pessoas que se conhecem e que se 

dão bem e acabam por se cumprimentar todos os dias e que se aturam ao longo dos 

anos dentro dos problemas, tentando de uma maneira ou de outra levar a bom porto 

as suas ideias e na defesa das populações, dentro desse âmbito, para que isto 

aconteça alguma coisa deve ter existido. ------------------------------------------------------------

------ Sei que houve posições dos Senhores Presidentes das Juntas e segundo a 

perspetiva do Senhor Presidente da Câmara, posições graves, que levaram a que a 

Câmara Municipal tivesse adotado esta situação e espero que essas posições sejam 

conhecidas, visto que existiram cartas enviadas por alguns desses Presidentes de 

Juntas enviadas para Entidades Públicas, sendo cartas públicas, e que gostaria que 

fossem do nosso conhecimento e que nos fossem passadas para que possamos 

analisar o conteúdo das mesmas, porque na política, tal como há essas secreções, 

tem que haver acima honestidade politica. Tal como tem que haver honestidade na 

aplicação de bens públicos e, muita vez não existiu, tal como tem que haver 

honestidade politica e, muita vez, não existiu e vocês sabem que não existiu, existe 

agora, espero. Além da honestidade de gestão, tem que haver honestidade política, a 

honestidade pessoal já fica a outro âmbito, mais íntimo. -----------------------------------------  

------ Assim, eu peço que o Senhor Presidente da Câmara Municipal, na sua 

intervenção, esclareça o melhor possível, e e for possível, com recursos às missivas 

que são públicas, visto que foram para Entidades Públicas, o porquê desta posição, 

para que seja percetível e que não sejamos dependentes de informações passadas 

para os jornais de uma forma ou de outra forma, que os jornais traduzem como 

querem ou como não querem, traduzindo melhor ou pior. ---------------------------------------

------ Em relação à questão das Freguesias, Senhor Engenheiro Hilário Santos, quanto 

à política as Freguesias estamos vistos. As Freguesias são um Concelho e até parece 

que quando falamos de Freguesias parece que estamos a falar de outras coisas que 

existem talvez no Concelho de Viseu ou no Algarve mas, por acaso, as Freguesias 

são no Concelho de Águeda e quando se fazem obras no Concelho de Águeda, 

fazem-se no Concelho de Águeda. --------------------------------------------------------------------- 

------ Por acaso, quando se fala na Pateira, não é em Águeda, já uma vez falámos que 

o aeródromo não é em Águeda, que o Casarão não é em Águeda, que a Escola de 
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Macinhata do Vouga não é em Águeda, são investimentos nas Freguesias, que o 

saneamento todo é também nas Freguesias e que os projetos pares foram feitos nas 

Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, não me venham aqui com populismo político que não há investimentos 

nas Freguesias. Agora, se me disser que os Presidentes das Juntas querem fazer 

mais coisas, aceito isso. Mas, se eu lhe disser que os Presidentes de Juntas devem 

fazer mais coisas não pedindo dinheiro, porque não têm que pedir dinheiro, têm o 

direito a solicitar ao Senhor Presidente da Câmara com apresentação de projetos em 

benefício das suas populações. ------------------------------------------------------------------------- 

------ O pior que há aqui, e não é só aqui é em todo o lado, é pedir, porque os 

Presidentes de Junta de Freguesias não têm que pedir nada a ninguém, têm o direito 

de solicitar e de lutar por aquilo que lhe é devido para as suas populações. E só é 

possível apresentando projetos. ------------------------------------------------------------------------

------ Essa questão de que há vinte Freguesias e que todos têm direitos a Protocolos, 

têm que explicar como, porque têm direitos se, efetivamente, tiverem obras e projetos 

que mereçam ser comparticipados. Daí que eu concordo com uma proposta sua. O 

Senhor Presidente da Câmara Municipal não pôs em efectividade, mas que há noutros 

sítios, que é os Orçamentos Participativos, em que, por exemplo, há quarenta projetos 

mas que só dois é que são avançados. Portanto, há vinte Freguesias, nesses casos, 

em que só duas é que teriam, efetivamente, projetos seriam comparticipados, mas 

apareceram vinte Freguesias. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Não é por existirem vinte Freguesias que têm que receber as vinte, é porque há 

vinte Presidentes de Junta interessados nas suas Freguesias que apresentam projetos 

consequentes e que têm necessidades e que as apresentam, porque há Freguesias 

que para as suas dimensões e para as suas situações podem já ter tudo e não vão 

receber um Protocolo só para fazer passeios porque trata-se de uma Freguesia e 

vamos ter que fazer mais um passeio, quando outras certamente precisarão, são 

pequeninas e precisam de quarenta mil euros e uma muito grande só precisa de dez 

mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Por isso, também não concordo que seja a dimensão e o número de população 

da Freguesia que decide o Protocolo, também não concordo, não é só o número, tem 

que ser projeto em si, o número é para a distribuição base, o número é para a 

distribuição da Câmara Municipal, o número é para a comparticipação, depois na 

candidatura de Protocolos, são situações Protocolares. Não sei se é assim ou não, 

esta é a minha opinião. ------------------------------------------------------------------------------------
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------ A divisão dos bolos é por números, a divisão de fundos do Governo é por 

números. Nos Protocolos em si, deve ser por candidaturas, por projetos, por 

necessidades evidentes e por seleção desses projetos, este é o meu ponto de vista. -- 

------ Também concordo consigo quando diz um Presidente de Junta rentabiliza melhor 

um Protocolo. Os Presidentes de Junta que são mais próximos, que são mais 

empenhados, que verificam melhor e querem rentabilizar mais, dando muito de si, 

porque não estão a contar horas, dão o seu esforço e não são pagos. Fazem o seu 

trabalho de forma voluntária e a rentabilidade económica e financeira das suas ações 

é superior. Qualquer transferência de verba que possa ser transferida por um 

Presidente de Junta que a realize efetivamente, será benéfica. -------------------------------

------ Depois, temos o campo político, Senhor Engenheiro Hilário Santos. É que nós 

sabemos que, infelizmente, as atividades dos Senhores Presidentes de Juntas, e é 

normal no ser humano, tal como as do Senhor Presidente de Câmara, são usadas 

também como questões políticas, tal como esta proposta do PSD, esta guerra em prol 

dos Presidentes de Junta de Freguesia, os defensores de Juntas de Freguesia, são 

questões políticas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Nestas questões políticas parece é que fazem tudo, com o dinheiro da Câmara, 

mas também têm razão, porque eles trabalham. O dinheiro é da Câmara e de nós 

todos e como o dinheiro é nosso de nós todos, o Presidente da Junta de Freguesia 

não deve dizer em cartas que: “eu comprei dois autocarros” quando sabe que 75% 

desse dinheiro foi da Câmara e de nós todos, assim como outro Presidente de Junta 

diz: “eu construi isto...”, quando ele sabe que construiu aquilo com o dinheiro da Junta 

e da Câmara e que também é nosso. -----------------------------------------------------------------

------ É esta questão política que distorça a ação do ser humano, que é toda boa, tanto 

como a do Presidente da Câmara como a do Presidente da Junta, como da pessoa 

que lá trabalhou, como ao nosso dinheiro que demos para os impostos. É a ação 

política que destrói isso. É a ação política que permite que nós dois nos 

cumprimentemos lá fora e aqui, muitas vezes, chatearmo-nos por causa da política.----

------ Como eu disse há bocado, a ação política que distorce as nossas mentes e nos 

tira uma certa racionalidade das nossas coisas e, ao fim ao cabo, da simplicidade das 

coisas, o problema é esse. Portanto, e quando metemos a paixão e o populismo do 

voto, perdemos a racionalidade e a simplicidade das coisas, porque as coisas até são 

simples. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós todos percebemos que pode haver erros e que eles podem ser resolvidos, 

todos percebemos a importância dos Presidentes de Junta, todos percebemos da 
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importância da Câmara, todos percebemos da importância de todos nós para 

fazermos alguma coisa pelo Concelho. ---------------------------------------------------------------

------ Eu espero que o Senhor Presidente da Câmara Municipal responda às perguntas 

colocadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para terminar, relativa ao saneamento, a questão que eu quero apresentar é que 

não podem ser sacadas culpas a esta Assembleia Municipal, porque tomámos uma 

opção e está suspenso pelo Governo PSD-CDS, quando começar, começaremos. 

Agora, o que eu espero é que aquilo que o Engenheiro Hilário Santos cá disse no 

outro dia e, bem, é que não aumentem mais as taxas da água para todos, enquanto as 

obras não começarem. Foi o que foi dito pelo Senhor Presidente da CIRA e espero 

que seja cumprido.” ----------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Por força da desonestidade de alguns, da irresponsabilidade de muitos e da 

indiferença de quase todos, Portugal encontra-se numa situação de emergência e sob 

intervenção internacional. Neste momento particularmente difícil para o País, seria 

desejável que os agente públicos, sobretudo, naturalmente, os políticos atuassem com 

serenidade e respeito mútuo, sem abdicar do seu sentido crítico e das suas 

convicções. Que pusessem acima do interesse comezinho da gestão da sua imagem e 

da preparação do ato eleitoral que se avizinha o interesse superior das populações, 

que foram eleitos para servir. ----------------------------------------------------------------------------

------ O clima de crescente desconfiança, altercação, troca de acusações, insinuações 

e ameaças, revelados ou públicas, entre elementos do Executivo Camarário e 

representantes de algumas Juntas de Freguesia, não dignificam os próprios, não 

prestigia as instituições que representa e não trás bem nenhum, às populações que 

devem servir. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por força constitucional, as Freguesias não são entidades subordinadas dos 

Municípios, são autarquias do mesmo nível, embora com sobreposição territorial. Os 

dirigentes de ambos os executivos, devem atuar de forma a respeitar as suas 

competências e atribuições próprias, mas também devem cooperar no sentido de 

prestar os melhores serviços às populações. É nesse sentido que se aceita a 

transferência de competências das Câmaras para as Juntas e o apoio financeiro, 

técnico e logístico à sua atividade, reconhecendo-se que é a instância de poder mais 

próxima do cidadão, a mais conhecedora da realidade local e a que habitualmente 

atua mais cedo e que é mais eficaz na resolução dos problemas do quotidiano das 

populações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Se alguma coisa positiva decorre dos episódios recentes, vividos, entre os 

autarcas de Águeda, é a necessidade de uma reforma que redefina de forma criteriosa 

as atribuições e competências próprias das Juntas de Freguesia, acompanhada do 

equivalente reforço do seu financiamento, independente da já clássica troca verba, por 

votos, em que os atuais executivos camarários, se tornaram especialistas. E não 

podemos deixar de notar, que se houvesse verdadeira solidariedade entre os 

executivos das diversas juntas, ou reconhecimento universal da razão que assiste aos 

presidentes queixosos, tendo em conta a correlação de forças nesta Assembleia, 

nunca o Executivo camarário se atreveria a pisar o risco. Saudando a intervenção do 

atual Governo, de contemplar uma definição clara de competências dos diversos 

órgão autárquicos, na anunciada reforma do Poder Local e apelando à participação de 

todos na sua discussão o Grupo Municipal do CDS-PP, entende dirigir um apelo as 

Autarcas e aos partidos envolvidos no sentido de diminuírem as suas diferenças de 

opinião de forma mais elevada, sem esquecer o interesse público e o exemplo que os 

responsáveis políticos devem ser para os seus concidadãos. Nunca antes foi isto tão 

necessário como é agora.” -------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Na primeira reunião desta Assembleia, o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Águeda, mencionou e muito bem, a lei que defini qual as competências 

efetivas das juntas de freguesia, lei essa que coloca as juntas de freguesia com um 

papel secundário na vida política. No entanto, esqueceu-se, de mencionar o artigo 66º 

da lei 169/66, de 18 de setembro. Que diz que a Câmara Municipal pode delegar 

competências às Juntas de Freguesia, por transferência de verbas, nesse artigo vem 

mencionado, que a Câmara sob autorização da Assembleia Municipal pode delegar 

competências. Essas mesmas delegações de competências, pressupõem 

transferências de verbas, transferências essas que foram aprovadas em Orçamento 

para o ano de 2012, aqui nesta Assembleia e como tal deverão continuar a ser feitas, 

ou melhor deverão ser repostas até aprovação do contrário por parte desta mesma 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, não podemos esquecer, que este Presidente de Junta, de 

Valongo do Vouga, Agadão e Óis da Ribeira, assumiram compromissos com base no 

Plano e Orçamento, aprovado na Assembleia Municipal. Agora como deverão 

proceder? Vão abdicar dos servições e prejudicar as populações? A que custos, vai a 

Câmara assumir as competências agora retiradas? -----------------------------------------------

------ Senhor Presidente, porquê agora? No meio do ano esta tomada de decisão? E 
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porquê com carater imediato? E qual a razão apresentada para o corte destas 

transferências? A razão apresentada, parece-me a mim, pouco válida. Os Senhores 

Presidentes de Junta de Óis da Ribeira, Agadão e Valongo o Vouga, tomaram 

manifestações públicas que mostraram o desagrado e o seu descontentamento com 

as medidas tomadas por parte da Câmara. Não têm estes Presidentes o direito de 

manifestarem as suas opiniões, mesmo que sejam contrárias às nossas? -----------------

------ Senhor Presidente, a democracia define-se como um regime político, onde 

podemos expressar as nossas opiniões livremente. A aplicação temporal desta 

decisão, parece-me desajustada, prejudicial para as populações destas três 

freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tenho duas últimas questões para colocar. Estas juntas não cumpriram algum 

dos critérios definidos para as transferências de verbas? Para que tenha sido 

imediatamente cortadas? E continuo a colocar a questão que não me foi respondida, 

na última Assembleia, porque é que estas três Juntas de Freguesia não tiveram 

acesso aos protocolos? É mais uma represália ou não foram apresentados projetos 

por parte destas freguesias.” -----------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda:  --------------

------ “Caríssima colega, a lei 169/99, é clara. Primeiro há aqui algo, que ouço falar 

muitas vezes, eu não sou de economia, nem do direito sou de outra área. Primeiro, um 

Plano e Orçamento é um instrumento provisional. E o senhor Presidente da Câmara 

pode por o que lá quiser, até pode por que vai dar as Juntas de Freguesia dois 

milhões de euros e depois dar cem mil euros. O que é grave, é que nós Presidentes 

de Junta eleitos, em representação do povo já nos deveríamos ter juntado todos a 

discutir a proposta do livro verde e ver aquilo que seria melhor par as nossas 

populações e encontrarmos nós uma solução que servisse melhor as populações que 

nós representamos. Até hoje nada. --------------------------------------------------------------------

----- Entretanto, qualquer dia, do Terreiro do Paço, sairá uma lei feita com régua e 

esquadro e nós mais uma vez, nada! Vai ser mais uma vez, como Lisboa quer. ----------

------ Eu gosto da democracia, e gosto da responsabilidade que a democracia dá. Eu 

gostava de ser responsabilizado, diretamente pela minha capacidade de gestão e não 

por a Câmara me dar mais ou menos dinheiro e isso é a questão que está agora em 

discussão, com a nova reorganização que pretendem fazer. -----------------------------------

------ Neste momento, se é correto ou não, eu também não faço ideia, não me compete 

a mim e eu também espero que o Senhor Presidente nos explique por que razões se 

passam estas situações. ----------------------------------------------------------------------------------
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------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD: ------------------------------------------------

------ “Já dissemos aqui que eramos contra as verbas globais nos orçamentos, sob 

protocolos, sob arruamentos, um conjunto de situações que deveriam estar definidas 

no Orçamento, é posição política do PSD nesta matéria, aumenta a transparência e 

aumentado a transparência aumenta o controle que nós temos. Sigo aquilo que o 

Senhor Presidente da Junta disse em relação às verbas transferidas para a Junta de 

Freguesia de Águeda, como disse e muito bem, não é um pedido recente, é um pedido 

transversal. Digo mais, da mesma maneiro como o Senhor Presidente implementou 

um sistema de contabilidade analítica ao nível dos armazéns que o publique no site da 

Internet e que faça o mesmo em relação aos custos com o pessoal que tem afetos em 

todo o Município que diga quanto se gasta em cada freguesia por mês. Com certeza 

desta maneira, seremos mais transparentes e nada ficará na mesma como diz o 

Senhor Presidente da Junta e tudo será bem diferente neste processo, para que nada 

fique igual, eis aqui uma proposta. ---------------------------------------------------------------------

------------- Penso que é a Lei n.º 44, das agregações de freguesia. Eu estou de acordo 

com o que o Senhor diz, disse-o aqui, na minha intervenção do 25 de Abril. Tenho 

ideias muito diferentes daquilo que são as ideias do PS, do PSD, do CDS, sobre esta 

matéria. Todos os Presidentes de Junta defendem que as freguesias são o elemento 

mais próximo das populações, mas quando se chega ao momento de agregar querem 

se agregar nas grandes, não querem se agregar nas pequenas, mas isso discutiremos 

mais à frente. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, não sei se sabe, compete à Câmara apresentar uma proposta 

a esta Assembleia. Só no caso da Câmara Municipal, não apresentar proposta é que a 

Assembleia o pode fazer. Se a Assembleia não o fizer, vêm então a tal solução de 

Lisboa de régua e esquadro. Seria interessante, começarmos a discutir isto e para isso 

não precisamos de marcar Assembleias Municipais formais e virmos aqui discutir e 

gastar mais dinheiro ao Município. Podemos começar a fazê-lo de forma informal, 

pode haver uma discussão transversal, sem qualquer ligação a partidos. ------------------

------ Como disse o Paulo Seara e com razão, um orçamento é previsional, mas há 

aqui uma coisa que é diferente que é o seguinte, não podemos comprar o que são as 

verbas que a Câmara recebe e que é obrigada a endossar às Juntas de Freguesia, 

com os complementos que a Câmara dá a essas verbas. Que é uma situação que 

acontece há bastante tempo, que pressupõe a execução de determinado tipo de 

trabalho. Mas o que está em causa não é um corte a todos por igual, está 

especificamente cortado para estas três Juntas de Freguesia, portanto isto não é um 
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problema de dificuldade de orçamento é mesmo uma questão de quebra de contrato. 

É o que está aqui em causa. -----------------------------------------------------------------------------

------ Nós podemos dizer o que a Lei permite e não permite, mas uma coisa não nos 

podemos andar sem a escudar com a Lei, temos que dar o nosso exemplo. O Senhor 

Presidente da Câmara, quando esteve cá o Senhor Presidente da República, 

reclamou, falou em casos em que Águeda está a ser penalizada, não é por isso que o 

Governo o tem que o vir penalizar. ---------------------------------------------------------------------

------ Deve ser ele o exemplo, ainda que discorde de todas as críticas que lhe faça, 

ainda que muitas das críticas que lhe façam possam ser justas ou injustas, ele tem 

que dar o exemplo. E os contratos que existem não podem ser quebrados. ---------------

------ Não está em causa se os Presidentes de Junta apresentaram ou não protocolos, 

não podemos ser ingénuos, o Senhor Presidente da Câmara não fez protocolos com 

estas três Juntas porque as quer de castigo. --------------------------------------------------------

------ Temos que nos respeitar, saber defender as nossas ideias, mas nunca podemos 

utilizar o dinheiro, que não é dos Senhores Presidentes de Junta, o dinheiro não é do 

Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------

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

------ “Com esta história das freguesias, acabamos por nos dispersar e se calhar 

perdemos a oportunidade de discutir aquilo que era realmente importante. De todos os 

membros que intervieram hoje, penso que ninguém é das freguesias em causa. Aliás, 

a Joana Santos é, peço desculpa. Eu também pertenço e não poderia deixar de falar, 

também acerca deste assunto, uma vez que a minha freguesia que é Óis da Ribeira, 

também foi aqui visada. E por causa desta polémica toda, obviamente que eu quis 

saber o que se passava e o que é que tinha levado a esta decisão. --------------------------

------ Os motivos, e daí faço minhas as palavras do meu colega José Marques Vidal, 

temos que dar a oportunidade também ao Senhor Presidente, muito embora ele já o 

tenha explicado quais são as suas razões e em que é que vai consistir, esta tomada 

de posição. Mas devíamos aproveitar este momento, para fazer outro tipo de reflexão, 

que tipo de protocolos têm sido celebrados ao longo dos anos com as Juntas de 

Freguesias e em que termos têm sido feitos. A propósito desta questão eu procurei 

saber o que é que isto implicava efetivamente, para a Junta de Freguesia de Óis da 

Ribeira e verifiquei, que afinal o que estava em causa não eram as transferências de 

verba da Câmara para a Junta de Freguesia, e peço que o Senhor Presidente explique 

isso melhor, mas sim a transferência de verbas no âmbito de um determinado 

protocolo, que estaria relacionado com a construção de uns balneários. Protocolo esse 
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que datava de 2006 e estando nós em 2012, ainda não terão sido feitas as obras, se 

não, não haveria esta tomada de posição. Eu acho que realmente, é altura desta 

situação ser analisada, para percebermos o que está em causa e o que é que levou a 

chegarmos a esta situação. Porque pode parecer que aquilo que se está a fazer é 

retira o dinheiro às Juntas de Freguesia, quando na realidade não é disso que se trata, 

porque, e convém que isso fique esclarecido, esta tomada de posição nada tem a ver 

com a transferência de verbas da Câmara para as Juntas de Freguesia. No caso de 

Óis da Ribeira, em particular penso que apenas tem a ver com o protocolo de 

construção dos balneários junto à Pateira. -----------------------------------------------------------

------ Pelo que, tudo mais para além disso, penso que é fazer disto um facto político, 

que me parece desnecessário, de todo modo e volto q repetir, acho que, e isso sim 

seria importante, aproveitarmos este momento para se repensar a forma como os 

protocolos são efetuado e executados, pelos Executivos das mesmas.” --------------------

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

------ “Sobre um tema tão importante, não me sentia confortável, com a 

responsabilidade de ser membro desta assembleia, de não manifestar a minha 

opinião. Acho que no decorrer destes anos em que nos reunimos, têm existido 

excessos de parte a parte, até hoje sempre fomos capazes de ultrapassar estas 

adversidades. Temos que ser flexíveis e quando digo que temos que ser, quero-me 

direcionar, no caso concreto, à Junta de Freguesia de Agadão, à Junta de Freguesia 

de Valongo do Vouga e à Junta de Freguesia de Óis da Ribeira. Por vezes, por muita 

razão ou pouca que tenhamos, um dos maiores valores a levar em consideração é 

saber desculpar algo, que do outro lado, possa não estar bem feito. Da mesma forma 

me quero direcionar ao Executivo. É dos maiores valores, não o facto de pedirmos 

desculpa, mas sim aceitarmos os erros que possam ser cometidos. De certeza que 

não há aqui, em qualquer uma das instituições em questão, que não queira resolver 

este problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu faço um apelo, viver não custa, custa é saber viver. Portanto, mais uma vez 

vamo-nos unir, vamos dar as mãos em prol acima de tudo das freguesias e mais 

importante do que isso, é do Concelho. É a imagem que nos damos e se 

ultrapassarmos mais esta adversidade é sinónimo que estamos a caminhar no sentido 

correto.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Tinha decidido não vir aqui falar sobre esta polémica. Penso e concordo com o 

Presidente da Junta de Aguada de Baixo, isto são águas passadas. Apenas quero 
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retificar aqui uma frase, que a minha conterrânea Dr.ª Carla Tavares disse, que é que 

é Óis da Ribeira o único problema que estava em causa era o protocolo dos 

balneários. Não é. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Penso e tenho fé, que o Senhor Presidente da Câmara se irá reconciliar com 

todos nós, independentemente de algum Presidente de Junta ser mais agressivo, e eu 

até sou um desse, mas não ofendi ninguém na comunicação social. ------------------------

------ Espero sinceramente, que esta telenovela tenha um termo muito brevemente e 

que seja uma realidade e um exemplo para todos nós, Presidentes de Junta, e eu 

concordo plenamente com o Rui, foi das melhores intervenções que ouvi esta noite, é 

que temos que ser tolerantes, temos que concordar com aquilo que nos fazem e que 

nós fazemos, temos que nos desculpar uns aos outros, porque o que está em causa e 

muito bem, são os nossos conterrâneos que nos elegeram. ------------------------------------

------ Em Óis da Ribeira, não tenho que dizer mais nada, porque todos sabem que 

tenho obra feita, não é por estar no fim do mandato que estou preocupado em ter obra 

feita. Continuo com a mesma garra que tinha há 24 anos. Quando cheguei a esta 

casa. Repito, eu ponho ponto final na polémica, aliás já pus. Já me assediaram para 

responder nos jornais, mas nunca mais digo uma palavra sobre isto.” -----------------------

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

------ “Estes atritos que ultimamente têm aparecido entre o Executivo Municipal e 

algumas freguesias, das quais destaco uma que me diz muito por ser vizinha da minha 

freguesia, que é Óis da Ribeira, pela qual Espinhel tem uma forte ligação. -----------------

------ Queria apelar, do mesmo modo que o Presidente de Aguada de Baixo já o fez, às 

partes envolvidas que ultrapassem essa situação. É muito feio aquilo que se está a 

passar.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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: ------------------------

------ “Eu queria começar por dizer que tenho grande apreço pelo trabalho que os 

Senhores Presidentes das Juntas desenvolvem. É um trabalho abnegado, é um de 

primeira linha e que, deve e de que ser valorizado. ---------------------------------------------- 

------ No início do mandato anterior, estabelecemos um quadro de transferência de 

competências claro para todos, porque aquilo que diziam é que os Senhores 

Presidentes de Juntas de Freguesia eram pedintes, nós não queríamos que fizessem 

esse papel. Os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia sabiam que, embora não 
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fosse obrigação da Câmara Municipal de Águeda fazer qualquer delegação de 

competências sabiam que contavam, pelo menos, com aquela verba que estava 

definida em materiais e outros apoios para desenvolver determinadas atividades, 

porque não queríamos que andassem aqui, como era usual, deixem que vos diga, a 

pedir um saco de cimento para “isto” e um saco de cimento para “aquilo” ou mais 

qualquer coisa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Mas, obviamente que há situações extraordinárias que aparecem e que depois 

têm que ser negociadas e sempre estivemos disponíveis para isso. Umas vezes 

dissemos que sim, outras vezes dissemos que não, porque meus Senhores, tal como 

vós, eu gostaria de fazer muito mais do que aquilo que faço, assim tivesse dinheiro 

para isso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por isso, temos de verificar quais são as disponibilidades que temos que fazer e 

quais são os meios que temos para ao fazer. -------------------------------------------------------

------ Mas, hoje, espero ter aqui um dos últimos capítulos de uma novela que começou 

há muito tempo. É que a estrutura política do PSD, a sua Presidente da Comissão 

Política que corporiza e também aqui o seu Líder do Grupo Parlamentar, ao longo 

deste mandato vêm tendo uma postura de tentar instrumentalizar os Senhores 

Presidentes de Juntas de Freguesia para ter uma ação de obstrução ao Executivo 

Municipal. Se não vejamos, é que esta história já vem longa e isto é só o culminar de 

um processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vejamos o que é que aconteceu, não no último Orçamento, mas no penúltimo 

Orçamento. Antes da Câmara ter apresentado esse Orçamento, ara ser discutido em 

reunião do Executivo, já o PSD tinha reunido com os Senhores Presidentes de Junta 

no sentido de votarem contra e não sabiam o que é que lá estava. Ou seja, tentar 

instrumentalizar os Senhores Presidente de Junta, para conseguirem dificultar a 

atuação da Câmara Municipal, porque aquilo que estava em causa aqui, não era o 

Orçamento e não era nada, era uma ação política e eu entendo que os Senhores 

Presidentes de Junta devem representar o melhor possível a sua Freguesia. -------------

------ Agora, não devem estar sujeitos a disciplinas de voto que os obriguem a alinhar 

com aquilo que a direção política pretende, porque e na última Assembleia Municipal, 

o Senhor Engenheiro Hilário Santos disse aqui que me “varria deste cargo” se a Lei já 

estivesse mudada. Eu não sei se ele quer mudar de profissão e agora ir para 

“varredor”, mas com certeza que não sabe que, pelo menos, daquilo que eu tenho 

conhecimento da Lei, é que os Senhores Presidentes da Junta não vão ter voto a 

partir das próximas eleições. Portanto, ele não teria uma maioria, não teria os 
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Senhores Presidentes de Junta para votarem com ele. ------------------------------------------

------ Devemos distinguir duas vontades, é a discussão política por um lado e o 

trabalho que se faz nas Juntas de Freguesia por outro e nós queremos fazê-lo e 

sempre tivemos essa perspetiva de o fazer em parceria. ----------------------------------------

------ Que nos desculpem os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia por não lhes 

darmos tudo aquilo que, muitas vezes, vocês mereciam. Mas, nós também não o 

podemos fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Concretamente aos três casos, não me vou referir a cada um deles, vou só aqui 

dar dois exemplos. Eu acho que as pessoas e aqui o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Óis da Ribeira já veio falar acerca das suas intervenções na 

comunicação social e eu acho que talvez, muito devido ao facto de estar alimentado, 

pressiona, diz mal e diz que não se faz. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

talvez se tenha “excitado” um pouco e talvez tenha dito coisas que talvez não dissesse 

neste momento para os órgãos de comunicação social.------------------------------------------

------- Mas, se nós aliarmos as suas palavras, com a sua ação, por exemplo, no ano 

passado não levou todos os materiais que nós colocámos à sua disposição nos 

armazéns, porque não precisou. Como disse no jornal que estava tudo feito na sua 

freguesia, logo o Senhor Presidente de Junta não precisa do apoio da Câmara 

Municipal de Águeda, porque se tem tudo feito, não precisa. -----------------------------------

-------- Quanto ao assunto dos balneários que está a referir, são outra conversa e acho 

que não vamos falar aqui disso hoje. ------------------------------------------------------------------

------ No que se refere concretamente a Agadão e eu não vi aqui o PSD referir isso, 

porque eu considero que a missiva que foi dirigida pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, com papel timbrado da Junta de Freguesia para o Senhor Primeiro Ministro 

é ofensiva, de mim próprio e do Executivo Municipal e digo ofensiva mesmo. Como tal, 

se está escrito, não foi dito, foi um ato pensado, se é aquilo que pensa da atuação da 

Câmara Municipal, de certeza que não quer, de forma alguma, colaborar com a 

Câmara Municipal de Águeda. É isto que se passa concretamente. --------------------------

------ No entanto, eu tive oportunidade de dizer, quando fui questionado no Executivo, 

que havia futuro nas decisões que estávamos a tomar. Para mim nada é definitivo, só 

há uma coisa que é definitiva, que é a morte. Mas, há situações que quando está em 

causa a honra das pessoas e quando está em causa valores muito elevados, vão-me 

desculpar, de forma alguma os ultrapasso. ----------------------------------------------------------

------ Agora, aquilo que eu espero é que todos tenhamos entendido e que se torne 

claro para todos, que há momentos para trabalhar para o Concelho e há momentos 
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para fazer política e não confundamos as coisas. -------------------------------------------------

------ Se queremos estar todos para o Concelho, então vamos estar e não andemos 

aqui a confundir e com posições de alguma hipocrisia política, que não conduzem a 

lado nenhum. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Eu ficaria por aqui na minha intervenção.” ---------------------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, só queria esclarecer três situações. ---------------------------------

------ Quanto à primeira situação quero dizer que é absolutamente falso aquilo que o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal disse em relação à situação do Orçamento 

passado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à segunda situação, também quero descansar o Senhor Presidente da 

Câmara, porque não vou concorrer a “varredor” e não é por não ter cartão do Partido 

Socialista, é porque claramente que a minha vida profissional é na privada. Portanto, 

pode ficar descansado, porque não terá mais um opositor dentro da sua estrutura. -----

------ Relativamente à terceira situação, tem a ver com isto. Eu penso que o Senhor 

Presidente explicou muito bem, ao contrário do que, por exemplo, disse a Dr.ª Carla 

Eliana. Os cortes verificados nada têm a ver com aquilo que vocês estiveram para aqui 

a dizer. Foram claramente estruturados, por entrevistas dadas pelas pessoas.” ----------

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

------ “Apenas que fazer a seguinte pergunta, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal omitiu ou foi por esquecimento que não falou da Freguesia de Valongo do 

Vouga?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Gil Nadais Resende da Fonseca  – PS, usou da palavra para prestar os devidos 

esclarecimento ao interveniente, conforme se transcreve na íntegra: ------------------------

------ “Eu entendi que não deveria escalpelizar todos os casos aqui, porque acho que 

não vale a pena. Levantei apenas dois deles.” ----------------------------------------------------- 

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

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

apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, foi aprovada por Maioria, com vinte e 

um votos a Favor (19 do PSD e 2 Independentes), seis abstenções (4 do CDS/PP, 1 

Independente e 1 do PS) e onze votos Contra (PS). ----------------------------------------------

------ De seguida, foi apresentada declaração de voto , pelo deputado José Carlos 

Raposo Marques Vidal  - Líder do Grupo Parlamentar do PS , nos termos que a 

seguir se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------------------------
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------ “O Partido Socialista votou Contra, porque os considerandos, como se viu, 

nenhum deles é legal. Falam de ilegalidades que não existem, como as questões 

Orçamentais, como se provou e não há nenhuma ilegalidade naquilo que o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal fez. ------------------------------------------------------------------

------ Além de que falam de questões políticas, quando se verificou que aqui as 

questões, como o Senhor Engenheiro Hilário Santos disse, são não questões de 

jornais mas questões de fundo que o Senhor Presidente explicou, de cartas feitas que 

os Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia e para Órgãos Públicos, cartas para 

o Senhor Primeiro Ministro, não são propriamente cartas para a comunicação social.” - 

------ 3.12 – Apreciação e Análise relativamente às Urgências do Hospital de Águeda 

– que futuro?  - Proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PS, de acordo com o 

Artigo 18º, nº 2, do Regimento da Assembleia Municipal. --------------------------------------- 

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

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

------ De imediato, o Senhor José Carlos Raposo Marques Vidal, do Grupo 

Parlamentar do PS, usou da palavra para fazer a apresentação da Proposta, nos 

termos que a seguir se transcrevem na íntegra: ----------------------------------------------------

------ “O Partido Socialista solicitou o agendamento deste ponto porque achamos que a 

questão do Hospital de Águeda é uma questão fulcral para o Concelho. --------------------

------ Não divide o Concelho, mas une todos. Tem a ver com a saúde e tem a ver com 

aquilo que é fundamental para as populações. -----------------------------------------------------

----- O anterior Governo, o Governo do Partido Socialista com o Executivo do Partido 

Socialista, conseguiu que Águeda se mantivesse quando foi a reorganização em 2010 

e foi criado o Centro Hospitalar do Baixo Vouga que esse Hospital integrasse os três 

Hospitais em todo o Distrito. Assim, manteve-se Aveiro, Estarreja e Águeda. -------------

------ Foi uma boa decisão do Governo do Partido Socialistas, foi uma boa decisão da 

Câmara Municipal do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------

------ Fecharam imensas Urgências, como Anadia, Estarreja, Ovar, S. João da 

Madeira, Espinho e Oliveira de Azeméis. O Governo do PS e a Câmara Municipal do 

PS conseguiram que ficassem três Urgências, Águeda, Feira e Aveiro. ---------------------

------ Realizou-se, mais uma vez, um bom trabalho do Governo PS e um bom trabalho 

da Câmara PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para Águeda foi decidido a manutenção de uma Urgência básica. Nessa altura 

começou-se a preparar a requalificação do espaço da Urgência e as candidaturas a 

um Quadro do QREN que permitisse a melhoria e a requalificação do espaço para a 
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criação das condições essenciais para a instalação da Urgência básica. Foram 

começados os projetos que foram elaborados pela Câmara Municipal. A Câmara 

Municipal fez os desenhos. Todas as orientações foram dadas pela ARS. -----------------

------ Numa situação inovadora, em termos dos País, fez-se aquilo que, muitas vezes, 

não se faz nas obras e nós sabemos que não se faz, que é o facto desta Câmara 

Municipal resolveu também consultar os médicos e o pessoal que lá trabalha para 

verificar a adaptabilidade do projeto, que de qualquer maneira não era da Câmara e as 

opiniões foram bastante positivas. Portanto, quem trabalha também achou que o 

Centro Hospitalar e uma unidade básica que ia ser construída, bastante funcional. -----

------ A candidatura foi lançada e era de cerca de dois milhões de euros, em que havia 

uma parte dessa candidatura que tinha que ser assegurada pelo Estado, de cerca de 

trezentos mil euros. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Como todos sabem houve eleições, entrou o novo Governo em Junho e a partir 

de Junho faltava nomear uma Administração, um Presidente e dois Vogais. --------------

------ Os Senhores Deputados do Distrito de Aveiro do PSD e do CDS-PP começaram 

a brincar: “agora fico eu, agora ficas tu”; “agora mando eu, agora mandas tu”; “agora 

sou eu que escolho, agora escolhes tu”; “nós é que queremos ficar na Administração, 

agora fico eu” e na sua incompetência passou agosto, setembro e outubro. ---------------

------- Entretanto, a Presidente da Concelhia do PSD de Águeda, a Dr.ª Paula Cardoso, 

em agosto já se pronunciava sobre as Urgências básicas e as obras das Urgência 

básica e dizia que se desenvolvia esforços no âmbito das suas competências e bem, 

nas suas reuniões com os Secretários de Estado e as suas influências e bem, e 

desenvolvia esforços, no âmbito dos seus colegas do PSD: “Agora escolho eu e vai 

para lá um do PSD” e o CDS-PP disse: “agora vou para lá eu” e passou outubro. -------

------ Mas, em outubro, resolveram então chegar a um acordo, até que disse um deles: 

“Não, agora escolho eu, porque é do CDS”; “Agora escolho eu porque é do PSD” e 

passou novembro, dezembro. ---------------------------------------------------------------------------

------ A incompetência dos Deputados do PSD e do CDS continuou e passou 

novembro, dezembro e janeiro passou e o Quadro do QREN, isto que eu estou a dizer 

é verdade, tendo sido noticiada nos Jornais Nacionais, não foi  na Soberania do Povo, 

nem no Região de Águeda. Saiu sim no Jornal de Noticias, no Correio da Manhã e 

saiu até inclusive no Jornal Expresso, foi noticiado assim, saiu nas discussões com os 

Senhores dos Deputados do CDS e do PSD de Aveiro, foi noticiado assim em todos os 

Jornais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A incompetência foi de tal ordem que só em março é que foi nomeada a 
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Administração. Entretanto, desde agosto o Tribunal de Contas esperava por uma 

simples assinatura do Administrador do Hospital de Águeda para garantir os trezentos 

mil euros, que desse origem à candidatura dos Fundos Europeus, que era um milhão e 

quatrocentos mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Com estes jogos todos, perderam-se um milhão e quatrocentos mil euros. Mas, 

afinal a culpa não era do Senhor Administrador do Hospital, a culpa é que o “tio” deles, 

um Senhor tal Vitor Gaspar, Ministro das Finanças, tinha-se esquecido de meter os 

trezentos mil euros no Orçamento de Estado, porque para ele perder um milhão e 

quatrocentos mil euros não é nada. Porque o Hospital de Águeda para eles não é 

nada, assim como para os Senhores Deputados de Aveiro não é nada. --------------------

------ A Dr.ª Paula Cardoso, no âmbito dos Deputados de Aveiro não é nada, não tem 

influência nenhuma de nada, de nada mesmo. Nem sequer lhes mostrou que trezentos 

mil euros não é nada e que mais vale perder um milhão e quatrocentos mil euros e, se 

ficarmos sem o serviço de Urgências não é nada. Mas, isso aqui ao PSD da nossa 

Assembleia Municipal também não interessa. ------------------------------------------------------

------ Quando chegámos à reunião, em março tínhamos perdido um milhão e 

quatrocentos mil euros, porque não é nada. É de tal maneira, que só a indemnização 

ao empreiteiro, que já tinha a candidatura e a obra ganha, é superior aos trezentos mil 

euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ A incompetência do PSD e do CDS, para nomear uma Administração em tempo 

útil, e garantir os trezentos mil euros para a candidatura é de tal ordem, que só a 

indemnização ao empreiteiro é essa. ------------------------------------------------------------------ 

------ Mas, entretanto, houve uma reunião entre o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda e a nova Administração do Hospital para verificarem o que é que 

se passava. Hoje eu vou pedir aqui ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que 

nos esclareça sobre o que se passou nessa reunião. Alguma coisa se terá passado 

nessa reunião. Eu, por caso, li no Jornal Soberania do Povo, que traz um título assim: 

“Urgências não Fecham” e o Senhor Administrador do Hospital vem lá falar que as 

Urgências não fecham e que têm o “projeto A” e o “projeto B” e depois diz numas 

linhas que a Câmara de Águeda garantiu trezentos mil euros. Por acaso, na primeira 

página não vem a dizer: “A Câmara Municipal de Águeda salva o Hospital e empresta 

trezentos mil euros”, vem apenas o seguinte título: “Urgências não Fecham”. Mas, 

numas outra linhas diz que a Câmara deu trezentos mil euros que agradecemos muito 

e estamos a estudar o “Projeto A” e o Pprojeto B”. ------------------------------------------------

------ Ora, o Senhor Administrador estava a estudar o “Projeto A” e o “Projeto B”. O 
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”Projeto A” devia ser “acabou” e o “Projeto B”, como é aqui da zona devia ser “vamos 

ver”, porque ele não tinha trezentos mil euros. Os projetos que ele estava a estudar 

não tinham trezentos mil euros para candidatura nenhuma; não tinha nenhum dinheiro 

do Orçamento do Estado para a instalação da Urgência básica. A Dr.ª Paula Cardoso 

disse nos Jornais que estavam a reavaliar, mas a reavaliar o quê? Uma unidade 

básica? Agora, revalidar uma unidade básica ou se faz ou não se faz nada, porque 

abaixo de “básico” não existe nada. Como não tinham os trezentos mil euros para 

fazer nada, nada faziam. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Se o Senhor Presidente da Câmara não se disponibilizasse com o nosso dinheiro 

e não tivesse poupado estes anos todos para ter esse dinheiro e essa capacidade de 

intervenção, se não tivesse essa capacidade para poder intervir, não havia Urgências 

básicas por incompetência do Governo e por incompetência da Administração do 

Hospital. Não havia Urgências básicas e estes Senhores não andavam a brincar um 

ano inteiro e perder um milhão e quatrocentos mil euros do QREN. --------------------------

------ Se este Presidente da Câmara e esta Câmara Municipal não tivesse a andar a 

poupar este tempo todo, não tinha dinheiros para intervenção e depois vem no Jornal 

que as Urgências não fecham, mas não explicam porquê. --------------------------------------

----- Eu quero perguntar ao Senhor Presidente da Câmara o que é que se passou na 

tal reunião, qual foi a situação que se passou, porque o que eu percebo é “reavaliar” o 

quê? Se eles nada tinham para reavaliar, nem avaliar e que “Projeto A” e “Projeto B”, 

eram aqueles se eles não tinham nada para fazer, foi o que eu li no Jornal. ---------------

------- Quando não existe verba para nem para o “Projeto A”, nem para o “Projeto B”, o 

que é que se tratou reunião, para que se possa prestar um esclarecimento imediato, 

para continuar com a minha intervenção.” ----------------------------------------------------------- 

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

Gil Nadais Resende da Fonseca  – PS, usou da palavra para prestar os devidos 

esclarecimento ao interveniente, conforme se transcreve na íntegra: ------------------------

------- “Vou começar por abordar um dos assuntos mais importantes que tivemos este 

mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que fomos confrontados na reunião foi que nos foi dito de chofre que não 

havia dinheiro para fazer as obras, e depois nós depreendemos que não foi colocado 

no Orçamento à ARS e dos Organismos o dinheiro necessário para a comparticipação 

nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que retorquimos, de imediato, é que não compreendíamos uma decisão 

deste tipo, porque entre indemnização e algumas obras que pretendiam fazer de 
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pinturas e mudanças de salas, com certeza que iriam ser gastos muito mais, do que a 

comparticipação nacional que estava envolvida neste projeto. ------------------------ 

------ Este projeto tem um valor de adjudicação que não chega a um milhão e 

setecentos mil, comparticipado em fundos comunitários sem 85%. ---------------------------

------ O que é que visa este projeto? Visa dotar o Hospital de Águeda com as 

condições mínimas para um Serviço de Urgências, porque aquelas que temos, neste 

momento, não são as condições mínimas para um Serviço de Urgências e foi isso que 

foi feito. Era esse o projeto que estava em cima da mesa. --------------------------------------

------ Face à resposta de que “não havia dinheiro”, aquilo que dissemos, de imediato, 

ao Senhor Presidente do Conselho da Administração do Hospital é que a Câmara 

Municipal assumia a parte nacional nas obras, porque mais do que qualquer outro 

investimento no Concelho entendemos que este investimento é fulcral. ---------------------

------ Sinceramente que não entendemos a reavaliação, se é para dotar de condições 

mínimas as Urgências, não sei o que se vai reavaliar, também não nos foi dito. Aliás, 

mas está tudo em reavaliação, mas não nos foi dito. ---------------------------------------------

------ Agora, aquilo que existe é disponibilidade da Câmara Municipal para 

comparticipar aquelas obras e, neste momento, podemos ir muito mais longe, que se 

forem necessárias mais obras no Hospital e forem conseguidos os fundos 

necessários, a Câmara Municipal substituirá o Estado para fazer as obras necessárias 

no Hospital. Estamos em condições de dizer isso e entendemos que esta é uma obra 

prioritária para o Concelho, nem que tenhamos que deixar outras obras para trás, nós 

entendemos que esta é fundamental. -----------------------------------------------------------------

------ Agora, cabe não só a nós, Câmara Municipal, mas também a todos que estão aí 

e que podem ter alguma influência a nível do Governo, que sejam abertas as linhas 

dos Programas Operacionais e isto é apenas vontade política para comparticipar as 

obras que são necessárias no Hospital de Águeda. É isto que se passa e é este o 

ponto da situação. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Temos uma reunião marcada na ARS, daqui a duas semanas, esta nossa 

posição também já foi transmitida para a ARS telefonicamente, mas queremos fazê-lo 

de viva voz que estamos preparados para assumir a comparticipação para as obras 

necessárias no Hospital de Águeda. É só isto que me cumpre falar neste momento.” --- 

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

----- “Antes de começar a minha intervenção quero fazer uma declaração de 

interesses. A minha esposa foi Administradora do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 

no Hospital Infante Dom Pedro em Aveiro, na anterior Administração, nomeada em 
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Governo PS e foi substituída em Governo PSD, para que todas as pessoas saibam o 

que a partir de agora a minha intervenção vai dizer. ----------------------------------------------

------ Segunda declaração, desde já mostrar total acordo à posição manifestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal aqui, em relação à disponibilidade para a 

Câmara apoiar o Estado, diga-se, o Centro Hospitalar na realização destas obras. 

Mais, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga já tem a 

posição do PSD sobre esta matéria desde o dia 3 de março, dois dias depois de 

tomarem posse, numa reunião que tivemos com eles, onde dissemos exatamente isto 

e vou falar um bocadinho sobre isto, porque disseram-se aqui muitas asneiras e é 

importante não andarmos aqui com histórias sobre o PS e sobre o PSD. -------------------

------ Vamos começar no processo e vamos acabar em relação a umas declarações 

que aqui se tiveram, umas tenho a sensação de serem asneiras e outras levantam-me 

aqui algumas dúvidas, porque o Senhor Presidente da Câmara disse aqui uma coisa 

que me levantou algumas dúvidas, mas já lá vamos. ---------------------------------------------

------ Como primeira questão, o Centro Hospital do Baixo Vouga começou a ser 

estudado já há bastante tempo. Foi nomeada uma Comissão, em que presumo que 

está aqui um dos participantes dessa Comissão, que era Enfermeiro-Diretor, na altura, 

o Enfermeiro Jorge, que está ali presente no público, para estudar a possibilidade de 

criação do Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Na altura, numa reorganização 

Hospitalar, foi pedido que se estudasse uma Equipa que envolvia pessoas do Hospital 

de Águeda, pessoas do Hospital de Estarreja e pessoas do Hospital de Aveiro, que 

fizessem um estudo para a constituição de um Centro Hospitalar. ----------------------------

------ No caso de Aveiro, foi pedido noutros casos do País e noutros não foi pedido 

coisa nenhuma. Quer isto dizer que esta Comissão apresentou uma proposta ao 

Governo em três meses. Em três meses, os três Hospitais estudaram aquilo que seria 

a constituição do um possível Centro Hospitalar. --------------------------------------------------

------ Quer dizer que o Governo demorou quase um ano, cerca de onze meses após 

receber este estudo, tomar a decisão da criação do Centro Hospitalar. Estamos ainda 

em época de Governo do Partido Socialista. --------------------------------------------------------

------ Quero dizer aqui que não é verdade que tivesse sido a partir de junho esperou 

pela nomeação do novo Conselho de Administração. --------------------------------------------

------ O Governo, Partido Socialista, cria o Centro Hospitalar e comete um erro não 

nomeia a Administração para esse Centro Hospitalar. Quero dizer, que as várias 

Administrações dos Hospitais já estavam em gestão, estando em gestão, o Governo 

Partido Socialista só os teria que os substituir, não teria que pagar nenhuma 
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indemnização a ninguém. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Quero dizer que o Partido Socialista apresentou uma nova Administração, 

liderada pela Dr.ª Rosa Reis Marques, que foi proposta ao Ministro das Finanças. ------

------ Quero dizer que o Ministro das Finanças se recusou a assinar a nomeação, 

Engenheiro Teixeira dos Santos, no tempo do Engenheiro José Sócrates. -----------------

------ Quero dizer que isso não é absolutamente verdade, porque tem a ver com a 

intervenção do Senhor Engenheiro Teixeira dos Santos na TVI, que o Senhor 

Engenheiro José Sócrates não gostou e às duas horas da manhã estavam diversos 

assessores do Governo á porta do Engenheiro Teixeira dos Santos para nomear 

vários, dos quais do Ministério da Saúde, os quais não foram nomeados. ------------------

------ Entretanto, a partir daí, o Governo cria o Centro Hospital, mas não nomeia a nova 

Administração. Ora, aqui esteve um erro, porque inclusivamente, para que nós 

percebamos, esta nova Administração era para ser nomeada, penso que no dia 30 de 

março, com efeitos a partir do dia 1 de abril. --------------------------------------------------------

------ Entretanto, é pedido aos Hospitais que obrigatoriamente troquem de número de 

contribuinte, porque no dia 1 de abril tinham que começar a utilizar o novo número de 

contribuinte. Não tem só o a ver com o Centro Hospital do Baixo Vouga, tem a ver com 

vários Hospitais, tem a ver com Coimbra, tem a ver com Leiria e tem a ver com muitos 

Centros Hospitalares. Os Hospitais criam novos números de contribuinte e no dia a 

seguir, na nova Administração, cria-se o imbróglio jurídico que, inclusivamente, houve 

vários Hospitais que andaram a faturar e a passar recibos a contribuintes com um 

número de contribuinte que não existe e tiveram que voltar com isto tudo a trás, para 

vocês perceberem. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ No dia 6 de abril houve uma reunião na ARS do Centro com todos os Centros 

Hospitalares para resolver este problema. Tudo isto em Governo Sócrates, tudo em 

Governo Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------

------ Entretanto, entra o Governo PSD e é verdade que o Governo PSD demorou oito 

meses para fazer uma nomeação do novo Centro Hospitalar e é verdade que durante 

estes oito meses, o programa existente de apoio às obras nas Urgências, em março 

deste ano foi suspenso e foi anulado. -----------------------------------------------------------------

------ Como todos sabemos, ainda falámos isto na última Assembleia Municipal, todas 

as obras não iniciadas no início do mês de março ou com execução abaixo de 10%, 

que fossem financiadas pelo QREN, o Governo suspendeu-as todas, anulou-as e está 

a reavaliá-las e nesta reavaliação tomará depois decisões. -------------------------------------

------ Mas, o que é certo é que todas as obras, que estavam neste contexto foram 
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todas anuladas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ É verdade que competia ao Governo do PSD ter nomeado uma Administração 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não é absolutamente verdade aquilo que diz o Professor José Vidal nessa 

história dos jogos que por ai andam: “ouvi falar de muitos jogos...”;”li muitos jornais...”;  

“acompanhei muitas situações...” e isso não é absolutamente verdade. ---------------------

------ Nesta história que o Professor José Vidal disse, importa realçar o seguinte. Hoje 

o Centro Hospital do Baixo Vouga tem um Presidente que é o Dr. José Afonso que era 

o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Anadia, estava em gestão 

de funções há oito anos, sem nomeação. Um dos vogais do Conselho de 

Administração é a Dr.ª Ana Lúcia Castro, ex-Presidente do Conselho de Administração 

do Hospital de Águeda, nomeada em Governo Socialista. O outro vogal do Conselho 

de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga é o Dr. Pedro, ex-Presidente 

do Conselho de Administração do Hospital de Estarreja, nomeado em Governo 

Socialista. O Diretor Clínico do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, é o Dr. Paulo 

Ferreira que exercia as funções de Diretor Clínico no Hospital de Águeda, não 

nomeado como Diretor Clínico, porque não o queria, mas exercia essas funções, já no 

anterior Governo. O Enfermeiro Diretor é o Carlos Jorge que estava já no Hospital de 

Aveiro, esse sim é uma nova nomeação. Isto tudo para nós percebermos esses jogos 

que o Professor José Vidal fala. Afinal, o PSD e o CDS movimentaram-se tanto mas, 

pelos vistos, as pessoas que estão lá são todas pessoas do Partido Socialista. ---------- 

------ Provavelmente, com diz o Professor José Vidal, não tivemos arte para nomear 

ninguém da nossa parte. Mas, tudo bem, pelo menos, restar-nos-á o conforto de as 

pessoas que lá estão, segundo diz o Partido Socialista, serem boas. ------------------------

------ Continuando, vamos então aos factos do Hospital, que é o que importa para nós. 

Pois muito bem, o Professor José Vidal não sabe e o Senhor Presidente da Câmara 

também não sabe, pelos vistos ninguém sabe, o que é que é o “Projeto A” e o que é 

que é o “Projeto B” e o que é isto das Urgências. --------------------------------------------------

------ Há uma coisa que eu sei, as obras que foram planeadas para serem feitas nas 

Urgências do Hospital de Águeda, quando foi apresentado este Projeto estava a Dr.ª 

Ana Lúcia e o Dr. Paulo Ferreira, os dois, no Hospital de Águeda, que aprovaram 

estas obras das Urgência s e os dois que hoje se mantém no Centro Hospitalar, que 

se estão a reavaliar o “Projeto A ou B”. Isso a mim fez-me muita confusão. Eu não 

consigo perceber como é que uma pessoa defende umas obras nas Urgências e a 

seguir está a reavaliar um projeto diferente. Não consigo perceber isto. --------------------
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------ Depois, precisamente, nós PSD, temos tido várias reuniões com o Centro 

Hospitalar e com o Hospital de Águeda, antes de Centro Hospitalar, para tentar ajudar 

no que fosse possível para conseguirmos as obras e para percebermos estes intuitos. 

------ Ora bem, o atual Conselho de Administração diz-nos a nós o seguinte: “Meus 

Senhores, as obras que estavam previstas para as Urgências não fazem nenhum 

sentido...”. Isto foi-me dito e a mim pelo Dr. Paulo Ferreira, a mim e ao Doutor Paulo 

Matos e explicam-me o seguinte: “As Urgências precisam de determinadas obras, mas 

o Hospital precisa de muitas mais obras, na área do internamento e noutras situações, 

que são muito mais prioritárias que muitas obras das Urgências que estavam 

previstas”. Porque, como sabem, o Hospital de Águeda já tinha cedido um serviço de 

Urgência básica mas, é verdade que em muitas situações até funcionava com meios 

superiores aos da Urgência básica. Agora, na reorganização do Centro Hospitalar ela 

basicamente vai assumir a sua posição de Urgência básica e segundo me explicaram 

tecnicamente, por isso eu gostava de perceber, quem são esses Técnicos todos que 

foram ouvidos no Hospital de Águeda para justificar toda essa situação, porque a mim 

foi-me explicado, no Hospital de Águeda que, é mais prioritário as obras no resto do 

Hospital e algumas intervenções nas Urgências, como por exemplo, a sala de espera 

e o S.O., do que estar a arranjar determinados gabinetes e do que estar a aumentar 

cinquenta metros quadrados na área das Urgências, quando o Hospital de Águeda 

hoje tem uma necessidade de cerca de cento e oitenta urgências por dia. ----------------- 

------ Eu não sou Técnico e portanto não percebo nada disto, eu apenas exerci aqui a 

minha função de político, que é ir à procura e saber o que me dizem sobre esta 

matéria. Eu ouvi isto e percebi e perguntei o seguinte aos intervenientes: “Mas, 

expliquem-me lá uma coisa que eu não percebo, quando vos vieram com as obras das 

Urgências, vocês não sabiam que em vez das Urgências nós preferimos o resto?” E a 

explicação que me dão é tão simples, Professor José Vidal. É que quando foi dito ao 

Hospital de Águeda que tinha que haver uma intervenção para as Urgências não foi 

permitido ao Hospital de Águeda incorporar as outras intervenções. -------------------------

------ Para que todos percebamos o que estamos a falar, nestes dois milhões de euros, 

é um milhão de euros é de obra e outro milhão de euros de equipamentos. ---------------

------ Sobre estas componentes das verbas, o que acontece, por isso tenho aqui uma 

divergência, não é de opinião mas de ponto de situação do que diz o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, que eu não sei se ele está certo ou se eu estou 

certo, vou dizer o que me transmitiram e é importante que nós percebamos isto. A 

verba que falta não é referente a componente da ARS. A verba que falta é a 
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componente do Hospital, porque no Hospital havia três componentes. Uma 

componente que era o QREN, uma componente que era dinheiro do Estado e outra 

componente que era do próprio Hospital e o Hospital tinha cativos cerca de trezentos 

mil euros para esta intervenção. ------------------------------------------------------------------------

------ Com estes cortes que no Governo PSD-CDS, têm vindo a ser postos na saúde, 

também são importantes, porque toda a gente tem que apertar o cinto, o Hospital de 

Águeda e o Centro Hospital deixaram de ter acesso a esta verba e o Presidente do 

Centro Hospitalar transmitiu isso a mim e ao meu colega Dr. Paulo Matos numa 

reunião e disse que não tinha verba para fazer obra nem que o Estado me arranje a 

obra e o que nós lhe dissemos foi o seguinte: “Se o senhor conseguir esta verba junto 

da Câmara, não é o PSD que vai criticar este facto, estaremos ao lado da Câmara se 

a Câmara decidir apoiar o Hospital, porque também entendemos, como o Senhor 

Presidente da Câmara entende, que é muito mais importante apoiar o Hospital de 

Águeda do que andar a fazer determinadas obras que fazemos aqui em Águeda ou 

fora de Águeda, porque entendemos que é uma obra prioritária” e foi isso que 

dissemos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que está aqui em causa não é a troca da verba que não foi aqui inscrita na 

ARS, tem a ver com a verba diretamente, neste caso, antes Hospital de Águeda e 

agora Centro Hospitalar. É este o entendimento que eu tenho neste processo. -----------

------ As obras das Urgências caíram, o Centro Hospital defende um processo diferente 

do que está a fazer e segundo sei também, este Projeto A e B foi entregue na ARS no 

dia 27 de abril, isto porque todas as Câmaras e todo o Estado receberam da parte 

também do Estado, quando foram cortados todos estes projetos ao nível do QREN, 

foi-lhes pedido a todos que dissessem o seguinte: “Meus Senhores, está tudo cortado; 

enviem-me para cá as vossas reprogramações para nós depois analisarmos”. 

Portanto, a ARS tinha que ter na sua mão porque é que o Hospital de Águeda não fez 

as obras e o que é que pretendia. Portanto no dia 27 de abril, foi entregue ao Senhor 

Presidente da ARS, Dr. Tereso, o Projeto A e B para o Hospital de Águeda. Esta 

semana foi confirmado que o Dr. Tereso tinha este processo. ---------------------------------

------ Agora o que está aqui em causa é que o problema, e já disse isto na reunião da 

CIRA, é que vão haver cerca de 20 milhões de euros para obras para a ARS centro, 

mas há um perigo muito grande, é que há dois buracos criados pelo Partido Socialista, 

que se chamam Hospital Pediátrico de Coimbra e Hospital da Guarda, que absorvem 

esse dinheiro todo e não chega. O que nos disseram em termos de QREN, é que 

temos um problema junto da ARS de elencarmos o processo. Se as obras do Hospital 
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de Águeda vierem nesses vinte milhões de euros, há dinheiro para as obras. Se 

puserem a Guarda e o Hospital Pediátrico há frente, Águeda e Leiria e outros que 

andam por aí, ficam sem dinheiro. O que está aqui em causa é exatamente isto. O que 

está aqui em causa e como diz o Senhor Presidente e muito bem, exercermos as 

nossas influências, nós os do PSD, que poderemos ter alguma influência, os do PS 

que poderão ter alguma influência. O Presidente da Câmara que é uma força, deve 

lutar por isto, deve pedir reuniões ao Ministério da Saúde. O Presidente da Câmara 

deve pedir, como já pediu, reuniões à ARS. E se calhar deve chamar a nossa 

deputada Paula Cardoso, para em conjunto reclamarem este facto. Do meu ponto de 

vista não tenho dúvidas nenhumas. -------------------------------------------------------------------

------ Quero ainda dizer, que aquilo que me foi explicado sobre as indeminizações foi o 

seguinte, o empreiteiro que ganhou a obra, teve que fazer uma garantia bancaria de 

um milhão de euros, mas o empreiteiro só ganha direito à indeminização a partir do 

momento em que há o visto do Tribunal de Contas. Sem isso não tem direito nenhum 

sobre o processo. Esse visto do Tribunal de Contas nunca foi dado por insuficiência de 

saldos. O empreiteiro terá direito a ser ressarcido dos custos da garantia bancária, e 

tenho direito agora como teria se tivesse feito as obras. Porque a garantia bancária 

esteve durante um ano parada e ele tinha direito a ela sempre. Quer houvessem ou 

não as obras. Esses trezentos mil euros é uma questão que provavelmente os 

Tribunais vão decidir, provavelmente será uma espectativa do empreiteiro, não estou a 

dizer o contrário. Mas aquilo que nos explicam em termos de Centro Hospitalar e 

aquilo que nos explicam em termos de Estado, é que não é assim. --------------------------

------ Para concluir penso que, é importante todos em conjunto, lutarmos pelas obras, 

porque são possíveis se o quisermos e se deixarmos de andar aqui com “politiquices” 

sobre esta matéria. Porque as Urgências não vão fechar, vão ser alteradas. Falou-se 

muito sobre a questão da ortopedia, mas eu vi o Partido Socialista a elogiar a 

nomeação do Dr. Brenha, mas não vi o Partido Socialista a elogiar o que o Dr. Brenha 

disse no jornal, que é melhor que as Urgências de ortopedia passem para Aveiro, 

porque em Aveiro passa a ter cirurgia a todo o momento e um bloco operatório do 

melhor que há no Mundo e em Águeda continuamos a fazer cirurgia e internamento, 

mas não fazemos cirurgia sobre as urgências. Isso também ouvi, e também ouvi o Dr. 

Brenha a dizer no jornal, que a qualidade do serviço prestado ia ser muito melhor e 

quando deixasse de o ser, ele, Dr. Brenha, ia denunciar isso publicamente. ---------------

------ Portanto, em vez de andarmos aqui com comunicados a criticar o Hospital de 

Águeda, vamos é unirmo-nos e salvar aquilo que ainda temos e bom. ----------------------
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------ De imediato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor 

Gil Nadais Resende da Fonseca  – PS, usou da palavra para prestar os devidos 

esclarecimento ao interveniente, conforme se transcreve na íntegra: ------------------------

------ “Eu queria fazer uma primeira consideração sobre a questão das datas. Não foi 

nomeado, porque sei que houve ordens expressas para não fazer quaisquer 

nomeações após a aceitação da demissão do anterior Primeiro-Ministro, que 

aconteceu no dia 23 de março. Portanto, foi anunciado, estava para tomar posse, 

houve muita gente que não concordou com esta tomada de posição mas foi assim que 

o anterior Primeiro-Ministro decidiu. -------------------------------------------------------------------

------ Sobre a questão das obras, o problema que se passa e aquilo que nós assistimos 

aqui assim e, infelizmente, não é só a respeito do Hospital, é que está tudo adiado. 

Está tudo a ser repensado. Arranjam-se novas soluções e eu não sei onde é que isto 

nos vai levar. Aquilo que sei, é que se nós temos esta informação foi porque pedimos 

uma reunião ao Conselho de Administração do Hospital. ----------------------------------------

------ Aquilo que nós sabemos é que foi enviado um Projeto para a ARS, soubemos 

pelo Senhor Engenheiro porque, anteriormente, esta Câmara Municipal acompanhava 

o Hospital e ajudava na elaboração dos projetos se não tinha meios ou se precisavam 

do nosso apoio e nós estivemos sempre com o Hospital e acompanhámos sempre 

isso e agora fomos marginalizamos, porque só sabemos quando perguntamos e não é 

isto que nós queremos para a nossa Terra, lamento mas não é isto que nós queremos 

para a nossa Terra. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, aquilo que nós estamos a falar é que o Projeto, efetivamente, caiu, porque 

não foi defendido e isto foi dito pelo Senhor Secretário de Estado da Economia, 

Senhor Almeida Henriques, na CCDR, que disse que não ia haver cortes cegos nos 

Projetos e que estariam lá para atender às razões. -----------------------------------------------

------ Aquilo que aconteceu foi que o Projeto não foi defendido pela Administração, pela 

ARS ou por alguém dentro do Ministério da Saúde, alguém da Estrutura da Saúde não 

defendeu este Projeto. Não mandou para lá uma carta a dizer assim: “Este Projeto 

ainda não avançou porque....” . Desculpem, mas isto é verdade, a intenção de indeferir 

o Projeto e depois tem dez dias para alegar, que se aceita ou não se aceita. Tem dez 

dias para alegar e nada foi alegado na defesa deste Projeto e então sim o Projeto cai. 

Este Projeto poderia ter sido alegado, o Conselho de Administração tinha tomado 

posse em como não vou possibilidades, face a todos os impedimentos legais de fazer 

andar a obra, mas que ela estava concursada e adjudicada estava. Portanto, poderia 

ter um desenvolvimento de imediato e nada disto foi feito. Deixou-se cair o Projeto. ----
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------ Aquilo que dissemos e aquilo que se mantém é que se houver vontade política, 

as verbas que estavam para este Projeto podem manter-se e se não há, por parte do 

Hospital, do Ministério, da ARS, seja lá de quem for, não estou preocupado com isso, 

não há comparticipação nacional, a Câmara Municipal assume. Mas, avancemos com 

este, porque aquilo que vai acontecer, estou a ver o filme, é que eu já tenho 

experiência destas coisas, e quando não se tem a coragem de dizer que não 

pretendemos fazer, dizem “a gente vai estudar...” e atira-se para as calendas. -----------

------ Aquilo que eu gostaria que acontecesse era que avançassem com as Urgências 

e depois avançam o resto das obras, porque foi colocado ao Conselho de 

Administração anterior, que está lá um representante, quais eram as obras mais 

urgentes no Hospital, foram escolhidas aquelas. Então, eu sabia que havia outras, 

lutámos que fossem outras para a frente, dentro do possível. Não vou agora discutir o 

porquê. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que eu acho que tem que ser feito é: “vamos ter urgências”, Urgências 

com um nível mínimo para nos servirem, porque senão um dia destes, aquilo que vai 

ser feito é que as Urgências que não têm condições, fecham. ---------------------------------

------ É isto que eu vejo como cenário que se pode estar a preparar e eu não quero 

este cenário. Por isso, há um Projeto feito, uma obra adjudicada e há possibilidade de 

se terem fundos, aqui é só a vontade política e aqui sei do que é que estou a falar; é 

só vontade política para abrir concurso para esta rubrica. ---------------------------------------

------ Então, a Câmara Municipal disponibiliza as verbas para se fazerem as obras. 

Depois, avancemos com outras obras que, efetivamente, faltam no Hospital.” ------------

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

------ “Senhor Presidente, há uma coisa que aqui ninguém vai conseguir perceber, eu 

vou voltar a insistir no mesmo, a Presidente do Conselho de Administração do Hospital 

de Águeda, Dr.ª Ana Lúcia, mantém-se na administração do Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga, se antes havia colaboração entre a Dr.ª Ana Lúcia e o Dr. Gil Nadais, eu 

não consigo compreender, porque é que hoje ela mantendo-se na administração, não 

há essa colaboração. Ninguém vai conseguir perceber isto. ------------------------------------

------ Agora, vou aqui recordar o que já falamos aqui, nós temos que ir à procura dos 

projetos, não podemos estar à espera que todos venham falar connosco. Quando é do 

nosso interesse temos que nos por ao caminho, nós no PSD, temos tentado saber o 

que acontece sobre esta matéria, vamos à procura das situações. O meu pedido de 

esclarecimento é que eu não consigo perceber o que mudou entre a Dr.ª Ana Lúcia e 

o Dr. Gil Nadais, entre o anterior Conselho de Administração e este. São as mesmas 
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personagens envolvidas, não consigo perceber.” --------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda:  --------------

------ “Hoje dá-me a ideia que estamos a falar de coisas extremamente sérias, estamos 

a falar de coisas extremamente sérias que por acaso também tem a ver com a minha 

freguesia, o que é curioso. E curiosamente o Hospital, não é do Concelho, 

curiosamente o Hospital contrariamente ao que eu pensava, que era da minha 

freguesia, que os outros Presidente de Junta pensam que é do Concelho, também não 

é do Concelho. É que um hospital, é uma coisa muito mais séria, do que isto. O 

hospital é das pessoas e da saúde das pessoas. E aquilo que ouvi aqui nas 

explicações factuais, da Ana Lúcia, do Joaquim, do Manuel, do António, do Ministro 

que está para aqui, do ministro que vai para ali, da secretária de estado que não sei o 

quê, é brincar factualmente com as pessoas. O Senhor José Sócrates é culpado até 

da crise internacional e mundial, foi o único Primeiro-Ministro que eu conheci que 

conseguiu impor uma crise no Mundo inteiro. -------------------------------------------------------

------ Mas, estamos a falar do Hospital de Águeda, foi aqui dito, cinquenta metros 

quadrados! Fui às Urgência do Hospital de Águeda, cinquenta metros quadrados 

fazem toda a diferença. Porque eu vi a quantidade de pessoas que estavam no exíguo 

espaço das Urgências. Mas muito mais importante do que a carência ou necessidade 

de obras, e que é lamentável, é que o Senhor Presidente da Câmara de Águeda se 

tenha que substituir ao Governo Central e dar dinheiro para as obras. Que mais uma 

vez vai ser dinheiro que vai tirar aos Presidentes de Junta, trezentos mil euros davam 

muito jeito aos Presidentes de Junta. Trezentos mil euros divididos pelas Juntas 

davam muito jeito, mas que vão para o Hospital. Eu lembro-me que houve um ministro 

do Partido Socialista, também um tipo terrível que andou por aí a fechar urgências em 

todo o lado, com manifestações do arco da velha por este país inteiro, que as crianças 

iam nascer a Espanha e a Málaga e não sei mais onde, foi ministro da saúde. Vi o 

PSD a escacha-lo de alto abaixo constantemente, como em Anadia, em que se 

fizeram manifestações promovidas pela Câmara, tenho esta ideia não sei se é 

verdade. O facto central, o facto que nos interessa é que estamos à beira de ficar sem 

o Hospital, porque este Governo acaba com tudo, este Governo acaba com tudo! São 

todos os direitos que estão a ser retirados diariamente aos portugueses. Vamos ter 

milhares de professores a ficar no desemprego, no próximo ano letivo, são os 

subsídios de férias que deixam de existir, são os hospitais. E o nosso vai, porque o 

amigo Gaspar na sua lentidão, esqueceu-se de meter trezentos mil euros. O 

Engenheiro Hilário disse e eu acredito, porque é factual, e eu acredito nos seus factos 
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todos, não ponho nenhum em causo, porque eu nem sequer estudei isto, só vim falar 

por reação. Então estavam cativos trezentos mil euros, no Hospital Distrital? E 

desapareceram? Não. Se existem, se foram cativos, o Senhor Ministro que os 

descative, ou a ARS ou quem quer que seja. A verdade é que é lamentável, que 

estejamos sujeitos a ficarem sem Urgências, que são importantes, que ser vem 

Águeda, que servem Albergaria, que servem Sever do Vouga, por causa de 

brincadeiras, por causa de politiquices, que foi aquilo que eu assisti aqui. A saúde é 

muito mais importante que politiquices. Nós precisamos neste país de políticos, que 

sirvam as pessoas e as populações. ------------------------------------------------------------------

------ Qualquer dia não temos nada, até a Troika já disse, que o Governo está a ir 

longe demais, que um dia destes acaba o país, que fecha para balanço. Porque se a 

Troika diz que é 15%, o Gaspar diz 20%, se a Troika diz dez o Gaspar diz doze. 

Armando me bom aluno a rebentar com as famílias e a rebentar com o país. Haja 

vergonha! Há necessidade de dizer basta, por isso é que eu no outro dia contei aqui a 

história da Alemanha e qualquer dia vamos berrar e escusamos de berrar, porque não 

vamos ter ninguém para nos ouvir e é a isso que este Governo nos está a conduzir, a 

uma austeridade absolutamente absurda e que um dia destes vai por em causa 

situações como o Hospital. Portanto, cabe ao PSD, cabe ao PS, cabe aos cidadãos de 

corpo e alma, a Águeda, mais que ao Presidente da Câmara ou ao Paulo Seara , ou 

ao Hilário, cabe a nós todos juntarmo-nos dizermos: Basta! Chega! Há direitos que 

temos que não nos podem roubar, não nos roubem tudo! Não nos levem tudo! E o 

Hospital tem a ver com isso e é aí que nos temos que juntar e deixar de politiquices. 

Não quero saber quem foi, se foi o PS, ou o PSD. Foi uma cambada de 

incompetentes, uma cambada de gente que anda a brincar com o nosso suor. E nós 

todos é que temos que nos juntar, PS, PSD, CDS, todos a favor do Hospital! Todos a 

favor da saúde em Águeda. Unirmo-nos sem politiquices.” -------------------------------------

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

------ “Senhor Presidente, venho aqui vangloria-lo pela sua tomada de posição, no 

entanto acho de tremendo mau gosto o aproveitamento politico que se está a fazer 

deste assunto. O Hospital para nós, e isto não tem que ser por partidos, é fundamental 

e acho acima de tudo que até a bem pouco tempo o Senhor não fez nada, 

absolutamente nada pelo Hospital. E este problema já vem de há muito tempo, já vem 

da era do Sócrates, Senhor Presidente. E o Senhor nunca foi a Lisboa, nunca foi pedir 

uma audiência ao Senhor Ministro, nunca tratou de nada. Sabe porquê? -------------------

------ Porque o Senhor Presidente em Lisboa, não tem nenhuma influência. Estou a 
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dizer o que sei. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ É lamentável que o Senhor Presidente agora venha exercer o seu poder, mas por 

motivação politica, isso eu lamento e tinha que lho dizer. Desculpe Senhor Presidente 

mas eu tinha que lhe dizer isto.” ------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda, Doutor Gil Nadais Resende da Fonseca , para direito a resposta: --------------

------ “Não é verdade, a Senhora Doutora Eunice Neto não sabe quantas reuniões eu 

tive a respeito disto, qual foi o trabalho da Câmara Municipal para fazer este projeto e 

porque é que ele estava no estado em que está. --------------------------------------------------

------ A Senhora acha que as coisas acontecem em Águeda porque toda a gente se 

lembra de Águeda? Acha que é isso? Parece-me que sim.” ------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD: ----------------------------------------------------------

------ “Havia um colaborador desta Câmara Municipal, um ex-diretor administrativo, nos 

primeiros tempos que participei nas Assembleias Municipais que me dizia que era 

preciso saber desembrulhar o rebuçado, isto é, é preciso ter alguma capacidade de 

encaixe, de saber ouvir e quando se trata de interesses fundamentais do Concelho 

devemos ter sempre presente esse bom senso e não sermos contraditórios na nossa 

postura. Eu não posso concordar com esta tentativa do Partido Socialista. Em primeiro 

lugar queria dar os parabéns ao Partido Socialista por ter escolhido este tema 

relevante para o desenvolvimento do nosso Concelho. Um hospital e as questões da 

saúde são do mais importante para as populações, matéria sempre melindrosa, 

principalmente em tempos de dificuldades financeiras. Em que, obviamente ninguém 

acreditará, que os Governos, tenham vontade, com o populismo de que fala o José 

Vidal, alguns políticos se pronunciam sobre esta matéria, achando que o Governo está 

de má fé e que quer efetivamente retirar matérias que fazem parte de um direito 

constitucional que é o direito à saúde e tudo que está relacionado com infraestruturas 

de saúde, contendo com esse direito, se estivermos a falar de diminuição de 

expetativas e no caso, uma obra que está prevista para o Hospital de Águeda. ----------

------ Portanto eu queria dar os parabéns, por escolherem este tema, não utilizando a 

mesma postura que utilizaram relativamente à escolha do tema das freguesias pelo 

PSD. O PSD fê-lo de boa vontade e com o espírito de colaboração e o penso que 

deve ser cada vez mais essa a nossa postura. O Paulo Seara, enfim, com o seu estilo, 

acabou por apelar a esse consenso, o CDS também na mesma linha fez essa 

intervenção e nós não podemos deixar de concordar porque se trata de matérias 

relevantes e um investimento fulcral como disse o Senhor Presidente da Câmara, no 
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nosso Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, temos que ter também alguma honestidade política. O José Vidal falou 

aqui em desonestidades, chamaram-nos aqui muitos nomes hoje, e eu não gostei de 

ouvir isso, mas também já tenho alguns anos disto e como já aprendi a desembrulhar 

o rebuçado, não vou responder a essa forma de estar que é cada vez menos 

apreciada pelos eleitores e pelas pessoas que acompanham a vida política. --------------

------ O que o Partido Socialista fez em vez de, enfim, fazer uma intervenção inicial 

como deveria ter feito e apelar como fez o Senhor Presidente da Câmara, na parte 

final da sua intervenção, há colaboração de todos para que obras como esta não se 

percam pelo caminho das contabilidades e dos problemas financeiros que o país vive. 

Em vez de fazer isso, vem com um cardápio bem construído, a tentar demonstrar aqui 

que se por acaso as obras das Urgências do Hospital de Águeda se vierem a realizar 

como se espera, isso é obra do Senhor Presidente da Câmara, ou da Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, se o for não faz mais que a sua obrigação, é isto que deve ser dito, não faz 

mais que a sua obrigação. Porque os políticos existem exatamente, como o Paulo 

Seara, aqui disse relativamente às freguesias, para resolver os problemas das 

pessoas e para bater o pé quantas vezes forem necessárias, para que as populações 

não fiquem desprotegidas, senão a política não faz sentido e sobretudo hoje a politica 

não faz sentido com esta ideia de que alguém tem de ser pai de uma obra, alguém 

aparecer aos olhos das populações como o arauto, porque o bem público é de todos e 

cabe aos políticos em exercício de funções, cada vez mais, deixar as suas cores 

partidárias e tentar resolver os problemas. Essa é a minha postura cada vez mais. Se 

calhar também tem a ver com alguma experiência de vida que fui adquirindo e já não 

tenho paciência para estes jogos de “folclore político”, em que se vem para aqui dizer 

que é relativo ao Governo. -------------------------------------------------------------------------------

------ A verdade é esta, o anterior Governo esteve seis anos, este tem seis ou oito 

meses e, obviamente, herda o país na situação que toda a gente conhece. 

Obviamente que não é perfeito, tem de tomar decisões difíceis, fazer cortes 

orçamentais e tem de aguentar de forma estoica com todas as reivindicações das 

pessoas e a politica destina-se aos cidadãos que vão perdendo as suas 

possibilidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria deixar primeiro esta nota e congratular-me pelo facto de termos na atual 

administração que demorou a ser nomeada, alguém que esteve na anterior 

Administração do Hospital de Águeda, o que é relevante. ---------------------------------------
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------ Congratular-me também, pelo Diretor de um Departamento Clinico, como o Dr. 

José Brenha, que é uma pessoa competentíssima, que é de Águeda e, portanto, 

temos de nos congratular disso, sem necessidade de fazer política. O que importa é 

que as pessoas sejam capazes e competentes. ---------------------------------------------------

------Se o Conselho de Administração foi nomeado e, supostamente, tem pessoas 

ligadas a uma área política, isso não me preocupa, o que me preocupa é que as 

pessoas sejam competentes e capazes no exercício das suas funções e com uma 

linha coerente. E nessa matéria, confio bastante na Dr.ª Ana Lúcia, com quem eu e o 

Hilário tomámos iniciativa de reunir há muito tempo atrás, de fazer reuniões com o 

Hospital, só com um objetivo – perceber o que se estava a passar e transmitir isso a 

quem de direito. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------Tentámos, ao nosso nível, e com as nossas limitações conseguir o objetivo que é 

de todos, só com esse objetivo e mais nenhum. Ao longo desse percurso, permitam-

me dar aqui três ou quatro notas também factuais que permitem perceber começou a 

iniciativa de fazer obras na urgência do Hospital de Águeda. -----------------------------------

------ O Hospital de Águeda elaborou uma candidatura ao QREN para reabilitação do 

serviço de urgência básica que foi aprovada pela entidade gestora em 25 de fevereiro 

de 2010. Vejam o percurso temporal. -----------------------------------------------------------------

------ O Conselho de Administração anterior em março de 2010 abriu o procedimento 

concursal da empreitada, um concurso internacional com características particulares. 

O Hospital assinou o contrato de financiamento com a entidade gestora do QREN – 

Programa Operacional da Região Centro, conhecido por Mais Centro, em 23 de março 

de 2010. Findo o processo de concurso, o Hospital celebrou o contrato de empreitada 

com respetiva caução bancária do empreiteiro como referiu o colega Hilário Santos, 

também em março de 2010. -----------------------------------------------------------------------------

------ O processo foi enviado ao Tribunal de Contas para visto prévio em março de 

2010. Isto bem nos permite perceber como funciona a administração em Portugal. É 

que nós temos, também, de aproveitar estas oportunidades em que as coisas não 

correm bem, para perceber o quanto a administração em Portugal tem de mudar, 

porque isto é inadmissível, este percurso histórico, este tempo todo que depois 

culmina ou pode culminar em prejuízo das populações é criticável seja por que 

governo for. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Esta é a minha postura, seja por que Governo for. Portanto, há um Tribunal de 

Contas que tem de emitir visto e que recebe o processo em Março de 2010 (nós 

estamos em 2012). O decreto-lei que criou o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que 
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integra os três hospitais, como referiu o meu colega, entrou em vigor em 1 de abril de 

2011, portanto, passado um ano da candidatura, foi criado o Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga, e, nessa altura, o Tribunal de Contas solicitou ao hospital a tal 

declaração de suficiência de saldos que deveria ser emitida pelo Centro Hospitalar, 

pelo montante previsto para a execução física e financeira do projeto. O Centro 

Hospitalar criado viu-se na impossibilidade de responder a esse pedido do Tribunal de 

Contas, porque juridicamente era uma entidade criada mas inexistente. --------------------

------ Para perceberem como funciona a administração em Portugal, uma entidade 

juridicamente criada mas inexistente. O anterior Conselho de Administração do 

Hospital de Águeda, respondeu dizendo que estava à espera que fosse nomeado o 

Conselho do Centro Hospitalar, enfim, à espera que possamos funcionar já em sede 

de Centro Hospitalar do Baixo Vouga. ----------------------------------------------------------------

------ As obras não podiam ter inicio porque não havia visto do Tribunal de Contas. Em 

junho de 2011, o Hospital, à bocado parece que ficou no ar a ideia de que o Hospital 

de Águeda nada fez para conseguir as obras, ou não deu resposta às entidades para 

que a obra fosse feita – isso não é verdade, foram feitas várias démarches. Não tenho 

procuração do anterior Conselho de Administração, mas é a realidade. ---------------------

------ Portanto, solicitaram em junho de 2011 à entidade que gere o QREN que fizesse 

nova calendarização para as obras. Reparem este pedido é feito em junho de 2011 e 

só em fevereiro de 2012 as entidades que gerem o QREN (já estamos a chegar à 

atualidade), é que responde, em vez de dar nova calendarização, não! Ou em vez de 

dar esperança que as obras iam ser feitas, responde dizendo “rescisão unilateral do 

contrato”, propõe, uma vez que até à data o contrato não produziu qualquer efeito. -----

------ Ora bem, eu terminaria por aqui, porque o que se passa à volta desta questão é 

mau demais para ser verdade e eu, reparem, hoje fala-se tanto em emigração por 

maus motivos, porque não há emprego... eu se fosse mais novo emigrava, porque isto 

não é um país a sério. Um país com instituições que se comportam desta forma não 

funciona. Mesmo o Tribunal de Contas que tem de dar o visto, não fala com outras 

instituições, não fala com o governo, não diz que tem pedido do Hospital de Águeda 

no sentido de facilitar realização das obras e que é preciso que o governo nomeie o 

Conselho de Administração. -----------------------------------------------------------------------------

------ Ninguém percebe, a não ser por razões obscuras, que são detestáveis em 

politica, ninguém percebe como está o Conselho de Administração tanto tempo para 

ser nomeado, e, não só esse tempo é prejudicial que pode conduzir a uma situação 

desta natureza – uma população ficar sem uma obra fundamental. --------------------------
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------ Até pode haver leituras de que quereriam mesmo acabar com as urgências, e eu 

não aceito isso. Os cidadãos são livres de fazer essa leitura – tanto tempo é de quem 

não quer fazer obra nenhuma ou quer arranjar subterfúgios para esvaziar o Hospital 

de Águeda desta valência ou doutras.-----------------------------------------------------------------

------ Ninguém percebe como durante tanto tempo, o Conselho de Administração está 

por nomear e o tempo dá na tal gincana politica de que se faz política para arranjar 

cargos para pessoas e não para resolver problemas das pessoas. Até os partidos têm 

culpa, mas os partidos têm de se reformar e os Governos têm de estar imunes às 

pressões partidárias. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ O atual Ministro da Saúde, é um Ministro em que acredito, tem dado mostras, 

apesar de podermos discordar de algumas decisões suas em matéria de cortes 

orçamentais, mas é um gestor, e que se tem demonstrado inflexível em matéria de 

pressões politicas, e, temos de elogiar pessoas dessas, porque nós não estamos 

habituados a pessoas dessas, porque nós estamos muito mal habituados em matéria 

de governantes em Portugal. ----------------------------------------------------------------------------

------ Estamos habituados a governantes que fazem frete aos partidos e que escolhem 

pessoas por nomeação partidária e isto deve ser contestado. Agora é por isso que eu 

defendo que este tipo de cargos, de uma vez por todas, sejam sujeitos a concurso 

público. É concurso e acabou, não há mais histórias, porque isto vem-se a verificar 

que o tempo que se perde nestas jogadas de bastidores para nomear pessoas pode 

acabar no prejuízo das populações, quem fala de hospitais, fala doutro tipo de 

instituições e, portanto, eu sou frontalmente contra isto, seja o meu partido, seja outro 

qualquer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, o que não pode ser escamoteado, a realidade desta situação, o governo 

cria um Centro Hospitalar, só tinha de dar sequência à nomeação do Conselho de 

Administração porque as coisas têm de ser rápidas. ---------------------------------------------- 

------ Cria-se uma entidade, tem de se nomear o Conselho de Administração senão ela 

fica sem gestão, e, ficou em gestão corrente este tempo todo, que conduziu a 

situações absolutamente miseráveis como esta de, até os membros da Administração 

terem de se atravessar em assinaturas que lhes podem ser prejudiciais em tribunal. 

Isto é inadmissível e, portanto, não aceito este tipo de forma de gestão dos bens 

públicos e queria denunciar isto e isto não tem cor partidária. Eu o que digo, digo com 

convicção e por isso apelo, e para terminar, penso que disse o essencial, eu gostava 

de ver o Senhor Presidente da Câmara a, ele vai referir, mas penso que já respondeu 

à Dr.ª Eunice Neto, que acompanhou este processo. Eu acredito nisso porque, 
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obviamente, as obras devem ter sido acompanhadas pela Câmara Municipal. Também 

é verdade que o meu colega Hilário Santos vos disse que o atual Conselho de 

Administração já pensa de maneira diferente, que são questões técnicas. Eu ouvi um 

médico que me disse “a urgência fundamental não é as urgências, é a parte do 

internamento, esse é que precisa de obras”. --------------------------------------------------------

------ A parte do internamento precisa, se calhar mais obras do que do que as 

urgências. Há uma conceção diferente, porque passou tanto tempo. O projeto é feito 

para determinada altura com determinadas necessidades, passa mais um ano, as 

necessidades passam a ser outras, as ideias para obra passam a ser outras e, 

portanto, eu compreendo essa eventual mudança de rumo, mas não deixo de defender 

até à última o projeto que existia e acho que o Senhor Presidente deve-se bater por 

isso, deve-se juntar a todas as forças como referiu, que possam ajudar que a obra se 

concretize, deve ter em conta, por isso é que não bateu certo a sua intervenção final 

com a ideia de que a câmara municipal vai dar/ajudar na comparticipação que é 

fundamental, dos trezentos mil euros. O PSD também não quer essa paternidade, mas 

isto que o Hilário disse é rigorosamente verdade - Transmitiu à administração, os Srs. 

O que tem de fazer é falar com o Senhor Presidente da Câmara, nós estaremos ao 

lado dele para que garanta essa comparticipação do Hospital, que deixou de existir, 

porque passou muito tempo. Portanto, não é mal nenhum que a câmara assuma esta 

posição, antes pelo contrário, faz a sua função em defesa da população de Águeda.----

------ O que faz nesta matéria, deve fazer noutras matérias essenciais para o nosso 

desenvolvimento e nós estaremos ao lado do Senhor Presidente da Câmara para o 

fazer e para ajudar a concretizar esses objetivos. -------------------------------------------------

------ Esta ideia de paternidades, esta ideia de tratar mal uma deputada que vem aqui e 

se disponibiliza para ajudar e que tem o seu direito de fazer criticas. As pessoas têm 

de saber ouvir, a democracia é isto mesmo. Se todos nós soubermos ouvir uns e 

outros, deixará de haver cenas tristes, passará a haver dimensão, porque um líder e 

Presidente da Câmara tem de ter dimensão para saber ouvir as pessoas. -----------------

------ Ouvir toda a gente, mas não tem de aceitar ofensas, isso não, mas também não 

pode ofender, porque às vezes há formas sub-reptícias de ofender que não ficam bem 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------

------ O que fica bem, é exatamente a atitude que teve hoje de aliar toda a vontade 

política da Câmara Municipal, que é um órgão político por excelência, para ajudar em 

comunhão de esforços com muitas outras pessoas a que este objetivo, como os outros 

sejam conseguidos no nosso concelho. --------------------------------------------------------------



 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2012 e 04/maio/2012 

111

------ Era esta a mensagem que queria transmitir, porque falo conforme penso, eu em 

politica falo, cada vez mais, conforme penso, não tenho seguido preocupações de 

carácter de bandeira político-partidária e por isso é que fiquei um pouco chateado com 

o Senhor Presidente da Assembleia quando levantou essa questão à bocado. 

Aproveito para pedir desculpa se me excedi, mas o que quero dizer é que as questões 

fundamentais devem ser resolvidas por todos. As pessoas apreciam cada vez mais 

isso e estão fartas desta forma trauliteira de fazer politica, em que toda a gente se 

quer apoderar da propriedade ou do patrocínio das obras.” -------------------------------------

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

------ “Depois da intervenção do Dr. Paulo Matos, é difícil nós virmos aqui dizer alguma 

coisa, porque podemos deixar de fazer reuniões. Eventualmente, deixaremos de 

discutir, passaremos todos a comportar educadamente, polidamente e o Senhor 

Presidente da Câmara apelará a todos o consenso e diremos todos as mesmas coisas 

educadamente, quando convier ao PSD, por exemplo. Quando não convier, quando 

for o PSD a atacar ou a dizer qualquer coisa, então nós aí já não podemos dizer nada. 

------ Isto só para dizer o quê? Que o apelo do Dr. Paulo Matos, é o apelo de uma 

pessoa educada, de uma certa posição, com uma certa maneira de estar, mas que só 

tem a ver quando não são posições do PSD, ainda há bocado aprovaram uma moção 

onde diziam que o Senhor Presidente perseguia, tinha atitude persecutórias em 

relação aos Presidentes de Junta. ---------------------------------------------------------------------

------ Isto é uma atitude educada e nada ofensiva em relação às atitudes do Senhor 

Presidente da Câmara. Aprovaram uma moção com vários considerandos deste 

âmbito, escrita pelo PSD. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, o debate político é assim, há bocado um bocado mais exagerado mas eu 

compreendi a atitude do Dr. Paulo Matos, o que eu não compreendi e acho muito bem 

o trabalho do Dr. Paulo Matos, sempre achei que faz boas intervenções, ele e o 

Engenheiro Hilário. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- São pessoas que se preparam bem, eu reconheço que não me preparo bem 

para as Assembleias, não tenho tempo e também não tenho grandes capacidades e 

competências nesse âmbito. Analiso as coisas um bocado pela minha maneira de ser, 

não muito da maneira de ser partidária ou exploratória. Agora, também não deixo 

passar algumas coisas, mas aprendo muito com aquilo que vocês vão dizendo. Neste 

caso nada se alterou em relação à minha primeira intervenção. Começaram a recuar… 

------ Eu falei que me 2010 foi estabelecido o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 

falaram em 27 de fevereiro, 27 de abril. Nada mudou em relação a que havia um 
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Governo de gestão, nada mudou. O facto consistente, oito meses para se nomear com 

Conselho de Administração que não foi nomeado, que reconheceram que foi um erro, 

foi demais e que afundou uma situação e criaram um problema. ------------------------------

------ Mais, e bem, fizeram um trabalho bom, esclareceram e tiveram o cuidado, alias 

como a vossa, nossa Deputada, que já em Agosto falou nisso, já andava preocupada 

com esta situação e provavelmente no âmbito do Conselho de Administração do 

Hospital de então, tinha informações e falava nestas situações. -------------------------------

------ Situações que a mim andava em volta, porque não estava alertado para essa 

situação. O que me admira é que o Senhor Presidente da Câmara não tenha sido 

contactado por ninguém da Administração do Hospital, nem tenha sido convocado por 

ninguém, mas para a Administração do Hospital nomeada entretanto, tudo corria bem. 

Se o senhor Presidente da Câmara não fosse à reunião, não havia trezentos mil euros, 

portanto o Projeto A e o Projeto B, para eles era pacífico e iriam escolher. -----------------

------ Portanto, eles nunca iriam contactar o Senhor Presidente da Câmara. Tal como o 

excelente Ministro da Saúde, que tem feito umas coisas boas, é uma pessoa 

competente a cortar. É uma pessoa competente nas finanças, é preciso cortar nas 

finanças, mas também na saúde é preciso cortar. -------------------------------------------------

------ É preciso poupar, aliás, vimos os últimos dados na área saúde, é um bocado 

descontrolada é difícil. É uma das maiores máquinas, das mais pesadas, é onde nos 

gastamos muito dinheiro. Só que eles cortam a direito, não têm tempo. --------------------

------ Reconheço a situação difícil e em nove meses fez-se muita coisa. Como se faz 

muita coisa, fez-se muita asneira, mas nisso o Governo também não tem culpa porque 

tem que fazer muita coisa. --------------------------------------------------------------------------------

------ O problema é que se faz muita asneira, o problema é que se cortou tudo a direito, 

o problema é que chega uma Administração em março e quando o QREN suspendeu, 

no orçamento de Estado aprovado em dezembro, não está lá nenhuma verba para 

isto. Portanto já em dezembro, estava cortado o Hospital de Águeda. -----------------------

------ Não é no QREN, não é na suspensão, em dezembro não havia trezentos mil 

euros nenhuns, para o Hospital de Águeda. Nem o Senhor Administrador do Hospital 

de Aveiro, agora, contactou a Câmara Municipal para pedir trezentos mil euros. ---------

------ Portanto, se a Câmara não tivesse nenhuma reunião com o Hospital, nem o 

Engenheiro Hilário e o Dr. Paulo Matos lá fossem, o que fizeram bem, eles iam estudar 

o Projeto A e B, sem trezentos mil euros, sem nada. ---------------------------------------------

------- E porque é que a Dr.ª Ana Lúcia mudou? Eu disse aquilo não disse a brincar, 

disse a sério. É que ela antes servia o patrão do PS, agora serve o patrão do PSD. ----
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------- As pessoas que servem na Administração, servem. Não têm que pensar. Hoje 

aquela cadeira é verde, amanhã aquela cadeira é azul. É uma coisa que em ralação à 

minha classe me incomoda, antes éramos professores, agora somos funcionários. 

Antes dizíamos, aquilo não é azul, é verde. ---------------------------------------------------------

------ Mas, agora já não podemos dizer. A Dr.ª Ana Lúcia é funcionária portanto hoje 

diz o que lhe mandam dizer, antes dizia o que lhe mandavam dizer. Ela cumpre 

orientações e cumpre bem, as orientações hoje são essas. Estudem o Projeto A e B, 

embora não aja dinheiro nem para o A, nem para o B. por acaso o Presidente da 

Câmara, chegou lá e disse, eu dou trezentos mil. -------------------------------------------------

------ Por acaso, vocês foram lá e já ouviram opiniões que ninguém ouviu, atenção que 

provavelmente há as Urgências básicas, mas há também de certo era melhor algumas 

obras no Internamento. Por acaso o Senhor Presidente da Câmara diz, também 

estaremos disponíveis para possivelmente podermos substituir o Governo. ---------------

------ O que esta Câmara está a fazer, é substituir o Governo. Não está só a defender 

os interesses do povo, está a substituir o Governo. E isso é diferente, não para 

dizermos que é aproveitamento político. -------------------------------------------------------------

------ É preciso que se saiba lá fora, que estamos a substituir o Governo. Que a 

Câmara já perdeu 12% do seu orçamento. Há bocado estávamos a falar que os 

Senhores Presidentes de Junta têm uma verba fixa que não desceu, mas a Câmara 

Municipal perdeu 12% do seu orçamento e que apesar disso tentou que as 

transferências não descessem. -------------------------------------------------------------------------

------ Na semana passada, pela primeira vez o PSD, absteve-se nas contas e no 

entanto a Câmara até tem dinheiro para dar trezentos mil euros e poder participar nisto 

e naquilo. Afinal há dinheiro. Isto aqui também é política, são atitudes políticas, não 

podem passar despercebidas, porque interessa ao PSD que passem despercebidas e 

outras que não. Isto é tudo um envolvimento. -------------------------------------------------------

------ Só para dizer que isto é tudo político, vocês sabem que é político. Há alturas em 

que é preciso afirmar as coisas politicamente e não venham dizer que a culpa disto 

não é do PSD! A culpa disto é do PSD, a culpa da situação económica do país é do 

PS. E mais nada, as coisas são como são. Eu vou só terminar, com isto, para verem o 

que é o país, Dr. Paulo Matos, li hoje no jornal que a Comissão de inquérito da 

Assembleia da República, sobre a corrupção das Parcerias Público-Privadas (PPP), 

vai começar. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eles vão analisar as ferrovias, ouçam bem, e as rodovias. Esqueceram-se da 

área da saúde, sabem porquê? Porque vários deputados do PS, vários deputados do 
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PSD e vários deputados do CDS, fazem consultadorias para empresas ligadas à 

saúde.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Senhor Presidente, vou ser tentar ser breve e vou tentar cingir-me aos factos 

que dizem respeito, ao que estamos a discutir que é o Hospital de Águeda ou Centro 

Hospitalar Baixo Vouga, e não tanto a estas questões a nível nacional. ---------------------

------ Dizendo, desde já, que se a Câmara Municipal substituir o Estado, muito bem! 

Estamos num momento de necessidade em que temos que nos apoiar uns aos outros 

e portanto só fazemos a nossa obrigação que é para isso que nós cá estamos. Sei que 

nesta matéria todos comungamos da mesma opinião. Quero dizer que nestas 

matérias, nós devemos todos puxar para o mesmo lado e ter algum recato e vou aqui 

confidenciar um assunto que nunca abordei. --------------------------------------------------------

------ Em determinado momento o senhor Presidente da Câmara tentou, na sua ótica, 

bem, trazer o Hospital de Aveiro para o Concelho de Águeda ou para os limites do 

Concelho de Águeda. Numa tentativa louvável, de conseguir algo de muito importante 

para Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Estou pela primeira vez a dizer isto, passados muitos meses, não falei isto com 

ele, mas elogio-o nesta atitude. Porque sei que tentou, sei que pressionou neste 

sentido. Eu na altura tinha uma ideia contrária, mas nunca utilizei isso em nenhum 

momento, a minha ideia já na altura era que mais importante que um hospital novo em 

Aveiro, era que houvesse um hospital polivalente em Aveiro. Porque hoje temos um 

problema no nosso Centro Hospitalar, já na altura no Hospital de Aveiro, é um centro 

de passagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Hospital de Águeda e o Hospital de Aveiro, são um centro de passagem para 

Coimbra e nós temos que romper com esse processo. ------------------------------------------

------ Portanto, o que eu penso que nesta matéria, é importante que nós façamos em 

Águeda é que vínhamos a definir exatamente aquilo que nós pretendemos. Obras para 

o Hospital de Águeda, são fundamentais. Se são nas Urgências, se são no 

Internamento, são as pessoas que estão no Hospital de Águeda que têm que definir e 

respeitar as opções técnicas deles, não podemos vir para aqui controlar essa situação. 

------ Falei aqui há tempos sobre aquele estudo sobre os médicos que iam 

desaparecer. Nós temos dezanove médicos, em Águeda e segundo o estudo iam 

desaparecer dezoito! Não podemos reagir desta maneira. Porque, a partir do momento 

que reagimos desta maneira, com medo que eles se vão embora todos, poderemos 

estará a alimentar determinadas forças no Estado. -----------------------------------------------
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------ Quando nós falámos do Estado, nós falamos muito do PS e do PSD, mas há uma 

máquina burocrática no Estado que funciona, diferente dos partidos. ------------------------

------ Para que vocês percebam, nós estamos a falar do Ministério da Saúde. O 

Ministério da Saúde, quem o conhece sabe que a máquina que está hoje no Ministério 

da Saúde não tem a ver com o Dr. Paulo Macedo, não tem a ver com a ex-Ministra, 

tem a ver com um conjunto de pessoas ligadas ao Dr. Correia de Campos. Que era 

um excelente Ministro, um excelente conhecedor na área da Saúde. Portanto, nós 

temos é que perceber isto e temos que definir os nossos objetivos. Quando se fala que 

os médicos vão todos embora de Águeda, não devemos alimentar isso, devemos é 

trabalhar para que isso não aconteça. ----------------------------------------------------------------

------ Eu não posso aceitar que venham aqui falar que podemos perder as Urgências 

em Águeda. Para vocês terem uma ideia nos em Águeda temos entre 130 a 140 

episódios de urgência por dia. Em Aveiro estão próximo das 400 Urgências, o Paulo 

Seara fala das Urgências em Águeda, mas não conhece as Urgências de Aveiro. 

Porque tem pessoas das urgências internadas nos quartos, a fazer de urgências. -------

------ Não há condições em Aveiro, para as urgências deixarem de existir em Águeda. 

Nós não nos podemos comprar nem com Anadia, nem com a Mealhada nem com 

Oliveira, nem com Estarreja, nem com nada disso! Esqueçam isso! Infelizmente para 

nós em Águeda, era bom que não tivéssemos nenhuma Urgência. --------------------------

------- O nosso nível de utilização das Urgências é muito elevado, não ponham na 

cabeça que é possível acabar com as Urgências em Águeda. Não é bom 

alimentarmos isto aqui em termos internos, porque esta alimentação é que faz as 

pessoas pensarem no sentido contrário. -------------------------------------------------------------

------ O que eu acho é que devemos defender as obras e que devemos não falar desta 

questão das Urgências no aspeto negativo, mas sim defender a sua importância. Se 

definiram que elas têm que ser reorganizadas, muito bem! -------------------------------------

------ Já disse que devemos defender o senhor Presidente, no âmbito da CIRA e disse-

o na CIRA e tenho-o dito já várias vezes na CIRA, na importância de um hospital 

polivalente no Baixo Vouga. ------------------------------------------------------------------------------

------ É fundamental! E devemos defender também, na nossa Região, a importância do 

curso de Medicina na Universidade de Aveiro. Porque com este curso na Universidade 

de Aveiro de certeza absoluta que o Hospital de Águeda se pode manter. Porque nós 

não podemos pensar, que se daqui a dez anos o Hospital de Águeda não se 

especializar, não tiver áreas de ponta se vai manter. Porque nessa altura as estradas 

estão melhores, são dez minutos daqui a Aveiro. A não ser que nós tenhamos 
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especialização, que nós tenhamos serviço de ponta. Não é depois a distância que vai 

ser importante é os serviços que nós praticamos de ponta e para isso, meus amigos, a 

Universidade é importante. -------------------------------------------------------------------------------

------ Nós assistimos há bem pouco tempo a um atentado da Ordem dos Médicos, para 

tentar acabar com o curso de medicina na Universidade de Aveiro. Nós assistimos, 

para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, a uma tentativa de virem para aqui, médicos 

ligados ao Centro Hospitalar de Coimbra, da Universidade de Coimbra, porque com a 

redução sobram lá pessoas. Não podemos aceitar isto. -----------------------------------------

------ Nós, como pessoas da nossa Região, temos que lutar e isto não tem só a ver 

com Águeda, tem a ver com Águeda, com Albergaria, com Aveiro, com Estarreja e 

esta é que deve ser a nossa posição e é isso que nós devemos fazer. ----------------------

------ Não devemos andar aqui a alarmar uns aos outros, devemos ter uma posição 

consentânea nestes processos. É isso que temos que fazer e é o apelo que eu deixo 

na parte final.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 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: ------------------------

------ “Eu não vou falar aqui do que foi feito, também não referi muito, publicamente a 

minha intervenção para o possível hospital novo de Aveiro vir para o nosso Concelho, 

foi uma intervenção meio reservada, porque entendemos que foi feito algum lobby. Se 

houvesse alguma decisão para ser tomada, estávamos lá. Contrariamente áquilo que 

disse a Dr. Eunice Neto há algum trabalho que é feito que eu nem sequer tornei 

público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, aquilo que eu acho é que nós não podemos deixar que nos enrolem, 

desculpem a expressão. É aquilo que eu penso, com esta avaliação das obras. ---------

------ A situação que o Senhor Engenheiro Hilário Santos falou, sobre as verbas irem 

para o Hospital Pediátrico de Coimbra e para o Hospital da Guarda, também me foi 

avançada, mas também já me disseram que não poderiam ser assim, porque há 

alguns problemas relativamente a isso, portanto, mantém-se o pacote e a abertura. ----

------ Agora, aquilo que eu defendo é que nós precisamos, efetivamente, de umas 

Urgências como deve de ser, as pessoas que têm passado por lá e eu passei por lá 

algumas vezes, as condições são muito más. Se nós temos um Projeto para isto se 

podemos ter comparticipação, avancemos com este e vamos fazer outro para 

completar aquilo que falta. Se temos fundos comunitários que estão parados, não sei 
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quanto será o projeto para as obras que serão necessárias. Mais dois milhões de 

euros? Será? Se não é tanto, então mais um milhão de euros, avancemos com esse 

projeto também porque a Câmara assume a comparticipação nacional. Agora, sobre a 

intervenção do Doutor Paulo Matos, eu sei que isto é tudo muito giro, mas como eu 

tive aqui a oportunidade de dizer hoje relativamente ao tema anterior, o PSD na minha 

perspetiva teve uma posição, dicotómica. ------------------------------------------------------------

------ Por um lado incentivava os Senhores Presidentes da Junta, e por outro lado dizia 

que o Senhor Presidente da Câmara é que não atua como deve ser. Portanto, só 

espero, e estou convicto que neste caso não é assim. Para podermos todos ter obras 

nos Hospital, termos as condições que merecemos. Porque acho que deve haver lugar 

para a política, mas há lugar para o realismo e estamos neste momento no realismo. --

------- É fundamental que aja obras nas Urgências, eu considero que é fundamental 

que aja obras nas Urgências de Águeda e tudo farei para que essas obras sejam 

feitas. Agora que tenho muita dificuldade em ser ouvido pelos membros do Governo e 

das Administrações, é verdade. E só para terminar, participei nos programa “Prós e 

Contras”, falei com o Senhor Secretário de Estado, disse-lhe que tinha mandado uma 

carta para o Senhor Ministro, que tinha mandado para ele e respondeu-me que não 

tinha recebido. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ No mesmo dia mandei um e-mail para o Senhor Secretário de Estado, enviado a 

carta, sabem quando é que recebi a resposta? Hoje! Já nem me lembro há quanto 

tempo foi o “Prós e Contras”, mas foi há muitos meses! -----------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal , fez a seguinte 

intervenção, conforme se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------

------ “Eu acho que a Assembleia está de parabéns, todos estão de parabéns pela 

forma como foi tratado este assunto e penso que posso dizer em nome da Mesa que é 

necessário uma conjugação de esforços de todas as bancadas e ajuda á Câmara 

Municipal para que este assunto tenha um resultado positivo para o Concelho de 

Águeda.“ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 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. ------------------------------------------------------------

------ 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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------ 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. --------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente da Mesa: 
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