
 ACTA DA  QUARTA  SESSÃO  ORDINÁRIA   DA ASSEMBLEIA  

 MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  REALIZADA EM VINTE E QUADRO 

 DE  SETEMBRO DE DOIS MIL E NOVE 

                                                             

 

--------- No dia vinte e quatro de Setembro de dois mil e nove, teve lugar no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho de Águeda, a Quarta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, 

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

---------- 1- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTAS -------------------------------------------------------- 

---------- 1.1 – Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 26 de Junho de 2009 -------- 

---------- 1.2 – Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 10 de Agosto de 2009 - 

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

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

---------- 3.1 – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO EXMO. SR.  PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL  acerca da actividade municipal, bem como da situação financeira do 

Município, nos termos do disposto nos artigos 53.º 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 – PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ---------------------------------------------------- 

--------- a) Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Águeda de 

REGULAMENTO DE VENDA DE LOTES , nos termos da proposta e ao abrigo do disposto na 

alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------------------------------------------------- 

--------- b) Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Águeda de PLANO DE 

PORMENOR e do respectivo RELATÓRIO AMBIENTAL FINAL , nos termos da proposta e ao 

abrigo do disposto na alínea a), do n.º 3, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------- 

--------- A Sessão foi presidida por PAULO MANUEL MATOS SOARES , Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal e Secretariada por JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE  e 

DANIELA CARINA ALVES MENDES . -----------------------------------------------------------------------------

--------- Eram vinte e uma horas quando foi declarada aberta a Sessão, tendo o Senhor 

Presidente da Mesa cumprimentado os Membros da Assembleia, o Executivo e o público 

presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Participaram nesta Sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: ----------------
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--------- PAULO MANUEL MATOS SOARES, JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE, 

DANIELA CARINA ALVES MENDES, JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO, CARLOS ALBERTO 

BAPTISTA GUERRA, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, ARMANDO ALVES FERREIRA, 

HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO RICARDO MARTINS FIGUEIREDO 

NUNES, ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES 

VIDAL, ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS, ÓSCAR MANUEL VIDAL MENDES, 

ABÍLIO FERREIRA GOMES DA SILVA, JOANA CLARA COSME ARRUDA MARTINS, FILIPE 

JOAQUIM PINHO DIAS SILVA, CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES, CARLOS ALBERTO 

INÁCIO, LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, RUI PEDRO PINHO CARVALHO, JOSÉ MANUEL 

GOMES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE 

OLIVEIRA DIAS GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA MENDES, 

VICTOR MANUEL ABRANTES SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, AMÍLCAR DE 

LEMOS DIAS, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, DÁLIA MARIA SILVA 

SANTOS COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, VICTOR 

RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE E CARLOS ALBERTO FERREIRA 

DA SILVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esteve ausente ANTÓNIO MANUEL DE SOUSA BALREIRA BRINCO, DALILA DIAS DE 

OLIVEIRA TOMÁS, ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, MÁRIO RAMOS MARTINS e CARLOS 

ALBERTO CARNEIRO PEREIRA. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- O Executivo encontrava-se representado pelo seu Presidente GIL NADAIS RESENDE 

DA FONSECA  e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, ELSA 

MARGARIDA DE MELO CORGA e MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO. --------------------------- 

----------------------------------- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA  --------------------------------------------- 

--------- De seguida, o Secretário da Mesa procedeu à leitura da seguinte correspondência 

recebida: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De Dalila Dias Oliveira Tomás : ---------------------------------------------------------------------------

--------- “Na qualidade de membro da Assembleia Municipal/PSD, informo que, por motivos 

profissionais, não me é possível comparecer na assembleia do próximo dia 24 pelo que 

apresento, com o presente, a justificação da minha ausência, agradecendo a sua aceitação. 

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

------------------------------DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTAS ----------------------------------------- 

---------- 1.1 – Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 26 de Junho de 2009: ------- 
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--------- Não havendo inscritos para intervir acerca deste ponto, o Presidente da Mesa colocou-o 

a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por unanimidade, deliberou aprovar o texto da 

acta referente à Sessão de 26 de Junho de 2009. -------------------------------------------------------------- 

---------- 1.2 – Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 10 de Agosto de 2009:- 

--------- Não havendo inscritos para intervir acerca deste ponto, o Presidente da Mesa colocou-o 

a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por unanimidade, deliberou aprovar o texto da 

acta referente à Sessão de 10 de Agosto de 2009. ------------------------------------------------------------- 

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

--------- Ao iniciar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa  deu a palavra aos 

Membros da Assembleia Municipal, que fizeram as seguintes intervenções: ---------------------------- 

--------- Victor Rodrigues Tavares:  ---------------------------------------------------------------------------------

--------- “Hoje, para terminar a nossa legislatura não podia deixar de vir aqui porque tenho alguns 

pontos que gostava que ficassem registados. Um deles é relacionado com o PDM e os limites de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Durante o mandato e a partir do momento em que foi aberta a revisão do PDM e por 

consequência os reajustes dos limites de freguesia, eu tive o cuidado de contactar com todas as 

nossas freguesias vizinhas: Aguada de Cima, Barrô, Espinhel e Águeda; com a Borralha não 

tínhamos problemas a ajustar. Quero agradecer aos respectivos Presidentes de Junta e ao 

Executivo, a atenção que tiveram nos acordos que fizemos, que eu penso que embora ainda 

não estejam oficializados, espero que sejam respeitados por aqueles que continuarem como 

Presidentes de Junta de Freguesia e por aqueles que os irão substituir, porque entendo que 

esses limites devem ser respeitados. Eu tomei essa iniciativa, contactei-os e resolvemos os 

problemas. Espero que no futuro esta Câmara, com estas pessoas dêem continuidade a este 

trabalho que relativamente a Recardães estava todo concluído. Para os Senhores Presidentes 

das Juntas de Freguesia: Engenheiro José Oliveira, Doutor Wilson, Manuel Campos e Professor 

Estrela, vai mais uma vez o meu muito obrigado pela atenção e a disponibilidade que 

demonstraram para resolvermos essa situação. ----------------------------------------------------------------

--------- Quero dar uma palavra de apreço a esta Câmara Municipal por tudo aquilo que fizeram 

em termos de eventos neste Concelho durante o vosso mandato e concerteza que apoiaram as 

outras Freguesias como o fizeram em Recardães. Agradeço o que fizeram pela Freguesia de 

Recardães. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero fazer notar aqui que, ao contrário do que se diz por aí, que não se fez nada 
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durante este mandato, pois eu não sei o que se fazia antes. Com o pouco dinheiro que 

recebemos, a Freguesia de Recardães assumiu os compromissos que vinham do passado e 

está a obra feita e à vista para se ver, ao contrário daquilo que se pregoou por aí que não se fez 

nada, não sei se isso corresponde à verdade. Relativamente a Recardães fez-se e está á vista a 

obra de três anos, porque um ano tive-o empenhado. ---------------------------------------------------------

--------- Quero também agradecer a esta Câmara o apoio, a disponibilidade, tanto do Senhor 

Presidente da Câmara, como dos Senhores Vereadores, assim como dos técnicos e 

funcionários desta casa. Trabalhei com eles com muita honra, com dignidade, respeito e 

frontalidade. Agradeço também aquilo que fizeram por Recardães. ---------------------------------------

--------- Aos Senhores Vereadores da oposição, também o meu agradecimento, porque sempre 

se preocuparam em perguntar se precisava de alguma coisa e sempre se disponibilizaram em 

ajudar e para a eventualidade de eu precisar para os contactar. -------------------------------------------

--------- Quero também agradecer ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal pela forma 

digna, correcta e isenta como conduziu esta Assembleia. O Senhor Presidente dignificou este 

Órgão Autárquico. Dou-lhe os meus parabéns, tal como aos Secretários da Mesa. -------------------

--------- Para os meus companheiros, aqueles que continuarem, peço-lhes que continuem a lutar 

pelas vossas Freguesias, com dignidade, com postura e com dedicação, porque só assim é que 

o nosso Concelho vai par a frente e peço desculpa a alguns, se alguma vez tive algum poder de 

expressão que entendessem menos correcta. A minha forma de estar em tudo é com 

frontalidade e gosto das coisas correctas, quem me conhece sabe que eu sou assim. --------------

--------- Desejo a todos um bom futuro.” ----------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente da Assembleia Municipal:  -----------------------------------------------------------------

--------- “Pelas suas palavras em nome da Mesa da Assembleia, muito obrigado e naturalmente 

os agradecimentos são recíprocos porque também exercem uma função pública e portanto 

também tem uma palavra da Mesa pela forma digna e correcta como exerceu o cargo de 

Presidente da Junta de Freguesia de Recardães”. -------------------------------------------------------------

--------- Manuel Antunes de Almeida: -----------------------------------------------------------------------------

--------- “Eu queria fazer aqui uma declaração de interesses, porque por vezes somos conotados 

com determinado tipo de coisas e eu não gosto dessa conotação. Estou aqui eleito pela 

população de Águeda, represento um grupo sócio político, que é o PSD, mas quando falo aqui 

falo por mim, não sou nenhum porta-voz de agrupamentos e quando faço perguntas faço-as no 

interesse dos munícipes que me elegeram e naquilo que eu interpreto da vida política do 
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Concelho e no interesse do Concelho. Estou a fazer esta observação porque estamos num 

período pré-eleitoral, quer das eleições Legislativas, quer Autárquicas, em qualquer pergunta 

que possamos fazer é logo conotada com ataques. Eu não quero que nada seja atacado de 

nada. Eu vou ter o mesmo comportamento que tive durante todo o tempo, independentemente 

de haver eleições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O que me trouxe aqui é dirigir ao Executivo, na pessoa do Senhor Presidente, duas 

questões muito simples e claríssimas: -----------------------------------------------------------------------------

--------- A primeira questão é saber se tem algum dado relativamente ao epitético tempo da 

ligação Águeda – Aveiro, que até uma vez caiu o concurso; saber se há alguma expectativa ou 

se eventualmente vamos esperar mais um novo mandato. Eu digo isto porque estou escaldado 

do passado e o Senhor Presidente da Câmara também estará escaldado do presente, porque 

com tantas promessas que se fazia isto e aquilo, como a ligação da auto-estrada que nunca 

mais houve, e como há pequenos entraves que podem acontecer, que se passe mais um 

mandato e nada. É uma pergunta que lhe faço se tem elementos, se não tem elementos não 

quero que me responda ao que não sabe. ------------------------------------------------------------------------

--------- A segunda questão, tem a ver com aquilo que há três anos foi referido pelo Senhor 

Presidente de que eventualmente nós teríamos alargamento do Tribunal de Águeda e o que eu li 

ultimamente, que não sei se corresponde à realidade, é de que não haverá já nenhum 

alargamento e por conseguinte saiam as Conservatórias, faz-se apenas algumas alterações, 

como uma nova sala de audiências e é no meio daquelas condições que nós vamos viver. A 

pergunta que eu faço ao Senhor Presidente é saber se tem dados para que isto se mantenha 

assim ou se também pensa pressionar os Órgãos do Poder Central, no sentido de que estas 

instalações não servem minimamente as condições do exercício da função Judicial em Águeda.” 

--------- Alcides de Jesus:  ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Em Abril chamei a atenção do Senhor Presidente da Câmara de que havia um pilar na 

ponte do Rio Vouga que estava bastante degradado. Não sei se o Senhor Presidente mandou lá 

algum técnico verificar, mas a verdade é que há oscilações muito grandes com a passagem dos 

veículos pesados e não sei se está em condições de aguentar uma cheia de um próximo 

Inverno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero comunicar a minha satisfação pelo arranjo da Ponte Medieval que finalmente foi 

iluminada, mas também quero alertar de que o projectista que colocou os holofotes foi muito 

infeliz porque parece que estão a iluminar os patos que lá andam e os salgueiros, porque 
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metade da Ponte ficou às escuras. É um reparo que faço, era de facto bonito mas depois de 

estar um trabalho bem feito.” ------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Estamos hoje naquilo que eu penso que será a última Assembleia Municipal deste 

mandato e estando num Período de Antes da Ordem do Dia, evidentemente que serve para 

colocar questões ao Senhor Presidente, mas seríamos hipócritas se de alguma maneira não 

falássemos um pouco no balanço deste mandato. --------------------------------------------------------------

--------- Estamos num processo de pré-campanha, no que diz respeito às eleições Autárquicas. O 

Senhor Presidente é candidato indicado novamente pelo PS; o PSD tem o Manuel Castro 

Azevedo como candidato; outros Partidos terão outros candidatos e importa discutir propostas, 

mas sobretudo nesta Assembleia. Hoje não iremos discutir propostas, iremos fazer o balanço, 

que é muito importante, além de aprovar os pontos da Ordem do Dia. -----------------------------------

--------- A primeira nota que quero fazer tem a ver com o funcionamento desta Assembleia 

Municipal. Estivemos aqui durante quatro anos e a sensação da maior parte das pessoas é que 

as Assembleias são conotadas como tempo perdido, em que as pessoas vêm aqui quase que 

por obrigação. Compreendemos esse facto e compreendemos muitas das vezes que, numa hora 

de Período de Antes da Ordem do Dia, não há espaço para debate. Foram muito poucas 

Assembleias em que houve espaço para debate, a não ser aquelas que tiveram temas 

específicos para serem tratados, como por exemplo, a última Assembleia Municipal sobre a 

questão do saneamento e da água. Penso e na altura sei que era um projecto do Senhor 

Presidente da Assembleia, mas sempre com o cutelo do dinheiro porque a realização de uma 

Assembleia custa muito dinheiro e sempre com este cutelo no nosso pescoço, às vezes não 

fazemos aquilo que queremos. Seria interessante, e sei que era uma ideia que o Senhor 

Presidente da Assembleia tinha mas que não conseguiu pôr em causa neste mandato, que no 

próximo mandato quem cá estivesse pugnasse por fazer duas Assembleias Extraordinárias, não 

para discutir o estado da Nação, mas para discutir o estado do Concelho. Penso que seria 

importante que isso acontecesse, já existe o problema da Assembleia da República, não há 

problema nenhum de dizer que foi o Engenheiro Sócrates que o implementou. No nosso ponto 

de vista é um bom modelo e seria interessante para o Concelho, não olharmos muitas vezes 

para o tostão e discutirmos questões que são importantes nestas Assembleias. É uma proposta 

de quem passou aqui quatro anos e de quem gostava de ter debatido mais, confrontado mais e 

não simplesmente limitar-se a fazer perguntas e ouvir respostas que, muitas das vezes que não 
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têm a ver com as perguntas. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Na segunda nota tenho algumas questões: Senhor Presidente faz hoje um ano que o 

Senhor Presidente trouxe cá o IMI para ser votado, relativo ao ano 2008 a 2009 que, como sabe, 

foi chumbado e depois trouxe na Assembleia de Dezembro. Pergunto porque é que não viemos 

hoje, aqui de novo, trazer o IMI? Porque, se calhar, vamos levá-lo outra vez na última 

Assembleia do ano para que, debaixo daquela pressão, temos que aprovar senão vamos para 

os valores máximos. O Senhor Presidente não quer mesmo mexer nele. Acho que é consenso 

nacional que o IMI tem que baixar e nós defendemos isso aqui neste local mas o Senhor 

Presidente, com a sua maneira de ser e ameaçando os Presidentes das Juntas que se não 

votassem favoravelmente não havia dinheiro, conseguiu passá-lo mais uma vez. ---------------------

--------- É preciso que não nos esqueçamos que na última Assembleia discutimos aqui a questão 

da água. Eu não sei se o Senhor Presidente já sabe quanto é que vamos pagar de água em 

2010, mas eu digo-lhe que quem paga uma factura de quinze euros de água e saneamento e 

dois euros e meio referente ao lixo, no final do ano 2010 vai pagar mais duzentos euros por ano, 

vai aumentar a sua conta em noventa por cento e quem tem maiores consumos ainda vai 

aumentar. Senhor Presidente, eu faço-lhe as contas: dois euros e oitenta e seis o metro cúbico, 

a setenta por cento, que é o primeiro escalão em que podemos chegar, e fazer as contas, 

multiplicando por quinze estão feitas as contas. São as contas a que eu cheguei através dos 

documentos. Já pedi três vezes as contas e o Senhor Presidente não é capaz de as dizer. Não 

sabe fazer contas ou não quer dizer à população o que se passa? Eu sei que isto o incomoda, 

mas é preciso que a verdade seja dita às pessoas. ------------------------------------------------------------

--------- A outra questão que lhe fiz, na última Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, tinha a 

ver com os custos do Agitágueda. Tenta-se passar a ideia de que o PSD é contra o Agitágueda 

e contra a Festa do Leitão, mas que é completamente falsa visto que a única coisa que o PSD 

quer é ser esclarecido e o Senhor Presidente ficou de me enviar a resposta a mim e ao Doutor 

Carlos Almeida na reunião do Executivo. Como sempre, utilizando os órgãos de comunicação 

social, emitiu um comunicado e nesse comunicado dizia basicamente que as receitas do 

Agitágueda seriam cerca de trinta e cinco mil euros e os custos cerca de noventa mil euros. Na 

última reunião de Câmara, foram dados os números que estão lançados na contabilidade sobre 

os custos e as receitas, que o Senhor Presidente disse que depois tinha que se ver isso bem, 

porque podia não ser bem assim, segundo sei, porque não havia nada publicado sobre isso. 

Aquilo que me informam é que ao nível de custos estes não foram noventa mil euros, foram 
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cento e quarenta e seis mil euros, o que estaremos a falar de mais de sessenta e dois por cento; 

ao nível das receitas, não foram trinta e cinco mil, foram vinte e quatro mil euros, o que 

estaremos a falar de menos de trinta por cento. Já no Boletim Municipal do ano passado 

tínhamos um erro de qualquer coisa como um euro para um euro e setenta e cinco, qualquer 

coisa de vinte mi euros como trinta e quatro mil euros, que é o que está no site transparência 

ponto pt dos custos das situações, aonde perguntado ao Senhor Presidente disse que o Boletim 

Municipal tinha sido comprado a um euro por número e não sabia quantos números foram feitos, 

mas lá está claro que foram vinte mil exemplares a trinta e quatro mil e duzentos euros, são as 

diferenças que existem nesta matéria. Houve um outro número que não sabemos muito bem 

quanto custou. Agora há uma nova publicação e estamos em período de plena campanha 

eleitoral, mas primeiro vamos falar sobre os dois Boletins Municipais, que contrariam a lei, 

porque a Directiva um de vinte e quatro de Setembro de dois mil e oito, emitida pelo Conselho 

Regulador da Identidade Reguladora para a comunicação social, no ponto um diz o seguinte: “a 

presente Directiva aplica-se a todas as publicações periódicas editadas pelos Municípios e 

Freguesias Portuguesas…”; no ponto oito: ”tratando-se de publicações de titularidade pública e 

sujeitas ao respeito pelo princípio do pluralismo encontram-se obrigadas a veicular a expressão 

das diferentes forças e sensibilidades políticas que integram os Órgãos Autárquicos…”. Meus 

Senhores, peguem nos Boletins Municipais  e vejam onde  é que lá estão expressas. “  …  cabe-

-lhes, por outro lado, adoptar mecanismos de participação pública em particular dos munícipes, 

assim como das Associações e outras Instituições Locais..” Meus Senhores, o que nós aqui 

temos é transparência. Este livro que nos é apresentado em pleno período de pré-campanha 

eleitoral é um livro que está a ser distribuído pelas nossas casas pelos correios, que não tem 

qualquer ficha técnica, que não diz quantos exemplares foram feitos e que está cheio de erros. 

Eu gostava que o Senhor Presidente me acompanhasse na leitura do livro, porque muitas vezes 

fazemos um livro e depois as coisas não são bem assim. Se abrir-mos as páginas do livro 

muitas delas estão repetidas. O que nós queremos dizer aqui é que este livro que aqui está é 

uma manobra de propaganda, cheio de erros e com obras repetidas; isto que aqui está não 

passa de um panfleto de campanha eleitoral do Partido Socialista encapotado com custos da 

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

--------- Gostava que nos esclarecesse quais foram os custos da Câmara Municipal ao nível da 

Festa do Leitão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A outra questão tem a ver com um concurso – as Conservatórias do Registo Civil, Predial 
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e Comercial, concurso público este aberto pelo Ministério da Justiça no dia dezanove de Junho 

de dois mil e nove. Neste concurso público o que basicamente o Ministério da Justiça quer é 

alugar um espaço entre quinhentos metros quadrados para alojar as Conservatórias. Como o 

Senhor Presidente sabe, consta-se por aí que o Senhor Presidente terá concorrido a este 

concurso. Eu não sei se concorreu se não, nem me vou meter nessa questão. O que está em 

causa é uma casa na Venda Nova e a minha questão tem a ver com a localização. O Senhor 

Presidente acha que a Venda Nova é um local com condições para instalarmos estas 

Conservatórias? No meu entender não é e gostava de saber a sua opinião clara sobre isso. Se 

achar que sim, muito bem, se achar que não, o que é que já fez sobre esta matéria? A Venda 

Nova é uma zona congestionada, pelo que nós devemos fazer tudo para que não vão para lá as 

Conservatórias, há outras zonas de Águeda para onde devemos derivar estes tipos de 

processos. Penso que o Senhor Presidente não tem influência directa no concurso mas penso 

que como Presidente da Câmara tem a obrigação de pugnar pela parte urbana do Concelho de 

Águeda, ainda que o Senhor me possa dizer que tem o parque de estacionamento do Adro ao 

lado, ainda que me possa dizer que tem o parque de estacionamento da Câmara Municipal não 

sei daqui a quantos anos. A questão é saber se o Senhor Presidente concorda ou não com a 

instalação destas unidades neste local. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, falando sobre o mandato, há quatro anos recebíamos o postal que 

tenho aqui nas nossas caixas de correio e neste postal estavam basicamente seis alíneas que 

era aquilo que também dizia o postal, o que é que também queremos mudar e destas seis 

alíneas haviam seis perguntas. Uma das perguntas dizia: “Podemos ter acesso à relação de 

assessores e colaboradores externos e respectivos vencimentos?” Sim, alguém teve acesso. 

Outras questões como: “Publicarão mensalmente todos os pagamentos efectuados com valores 

e identificação dos fornecedores?” Sim, alguém teve acesso a essas publicações; Perguntava o 

PSD na altura: “A discussão dos grandes projectos para o Concelho irá continuar a efectuar-se 

em reuniões vedadas aos cidadãos? Não, é sinal que iam ser abertas. ----------------------------------

--------- Foram feitas muitas promessas que muitas delas ficaram por cumprir: A primeira foi o 

Orçamento Participativo, que todos se lembram dele. Eu pergunto aonde é que está o 

Orçamento Participativo?; ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre a ligação Águeda – Aveiro, já falou o meu colega Doutor Antunes, mas quero 

dizer-lhe claramente que não o culpo por isso, como também achei que o Senhor teve a sua 

parte na conquista desta obra, é uma obra pela qual todos lutamos há muitos anos. Aconteça o 
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que acontecer teremos todos que estar unidos neste processo; --------------------------------------------

--------- O novo Hospital que o Senhor Presidente há quatro anos, até numa acesa discussão 

com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, defendia que devia ser incluído na Carta 

Hospitalar, mas esqueceu-se disso; --------------------------------------------------------------------------------

--------- A ampliação do novo Tribunal, que era passados seis meses, visto que os terrenos 

estavam negociados e era uma coisa imediata, mas que não se vê; --------------------------------------

--------- O Centro Coordenador de Transportes, o que é que efectivamente foi feito nestes quatro 

anos? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O que é que em Águeda realmente apareceu feito nestes quatro anos? -----------------------

--------- Senhor Presidente, para mim, o seu mandato tem como imagem a Biblioteca Municipal. 

A Biblioteca Municipal é uma obra que vem dos outros mandatos, vem dos tempos do PSD, dos 

tempos que o Senhor Presidente também militava o PSD. O que está em causa é analisarmos e 

julgarmos este mandato, não são os outros. O Senhor disse que era preciso parar a obra por 

seis meses porque haviam umas questões tecnológicas a resolver e que depois íamos acabar“.-

--------- António Manuel Fernandes Martins : -------------------------------------------------------------------

--------- “Aproveito o tempo meramente para saudar esta Assembleia; para agradecer os quatro 

anos que fizeram o favor de me aguentar neste hemiciclo; para pedir desculpas públicas porque 

se muitas vezes não fiz melhor do que daquilo que, se calhar, podia fazer, mas também dizer 

que sozinho não é fácil numa Assembleia Municipal dirigir expectativas e dirigir aquilo que nós 

gostaríamos, com alguma eficácia, com alguma tranquilidade e isenção, trazer a esta 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Se me permitem, gostaria de dizer que na próxima Assembleia desejava que os eleitores 

de Águeda me dessem mais um ou dois colegas, que me assessorassem e me pudessem 

ajudar nesta Assembleia a fazer uma bocadinho melhor do que aquilo que fiz e, olhando para o 

lado direito deste hemiciclo e vendo caras tão bonitas nesta Assembleia, posso garantir que se o 

povo de Águeda confiar em mim, o lado direito desta Assembleia terá seguramente uma 

melhoria substancial com caras tão ou mais bonitas, perdoem-me o desaforo as caras do lado 

esquerdo deste hemiciclo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Senhor Presidente, tomaria a liberdade de lhe agradecer, pessoalmente, o facto de ter 

mandado para minha casa um Boletim que, contrariamente ao do Engenheiro Hilário Santos, 

não tem erros nem folhas repetidas. Não sei se o CDS lhe merece mais alguma simpatia do que 

o PSD, não me posso queixar, porque o Boletim está bem feito, pelo que penso que o tipógrafo 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 29 de Setembro de 2009 
 

11 

que fez o que eu recebi não deve ter sido o mesmo que fez o do Engenheiro Hilário Santos. Mas 

quando vi o Boletim em minha casa, devo dizer-lhe que por uns momentos falhou-me a vista e 

pensei em vez do símbolo da Câmara ver o símbolo do Partido Socialista mas, fixando melhor vi 

que efectivamente era o símbolo da Câmara. Digamos que é desculpável que isso seja feito, eu 

pensei que desde um passado algo distante, estas coisas iriam sofrer alguma mudança. Não 

critico o Senhor Presidente, é óbvio que já outros no passado o fizeram. Eu, se calhar, não o 

faria, mas o Senhor Presidente teve a humbridade de nos querer informar genericamente 

daquilo que o Município tinha feito, usou os dinheiros do Município, que são de todos, é óbvio 

que para sermos informados temos que pagar também a informação. Agradeço-lhe o facto de 

me ter informado pessoalmente e ao eleitorado em geral daquilo que genericamente o Senhor 

fez nos últimos tempos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vou também referenciar aqui alguns pontos que eu entendo que devo chamar a atenção 

do Senhor Presidente. O Senhor sabe quando é que prometeu trazer a esta Assembleia o PDM 

para ser aprovado. Pelo seu encolher de ombros eu não direi mais nada, acho que essa é uma 

das suas falhas notórias e notáveis de mandato. Como sabe, o PDM é altamente importante 

para qualquer Município, é a bíblia que direcciona muitas das actividades e muito 

desenvolvimento municipal e portanto por aqui estamos confessados. -----------------------------------

--------- Depois, devo também chamar-lhe a atenção, é capaz de haver alguns ligeiros desvios 

neste momento, não sei se por culpa do seu planeamento, se por culpa do próprio Governo, na 

implementação da Carta Educativa. Havia uma certa calendarização que me parece estar a 

começar a desviar-se, espero que ela não seja desviada em definitivo. Uma vez que em Barro 

havia um Plano de implementação da Carta Educativa dentro de um determinado tempo, tive o 

cuidado de há dias perguntar ao Senhor Presidente da Junta como é que estavam as coisas e 

com algum espanto o Presidente da Junta diz que não vê nada em andamento, nem vê 

protocolos assinados. Se assim é, era bom que o Senhor Presidente tomasse em atenção esta 

situação porque, como sabe, foi uma das suas cartas no baralho e de batalha também nesta 

Assembleia. Finalmente devo dizer-lhe aqui, mais uma vez, e reafirmar-lhe porque é que o CDS 

votou contra a Carta Educativa. Estava em causa, na altura, a construção de um pólo na Serra. 

Dir-lhe-ei que o CDS não vai calar essa situação, independentemente de algumas atitudes que 

aqui foram tidas, porque entende que é vital para o desenvolvimento homogéneo do Concelho 

que o Pólo Educativo da Serra seja construído. Portanto, recomendava-lhe que não esqueça 

esta situação, porque nós não a vamos esquecer. ---------------------------------------------------------- 
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Também devo dizer que escrevi há dias num jornal, que saí algo decepcionado com esta 

Assembleia. Devo dizer aqui que é verdade aquilo que eu disse. Nos próximos quatro anos, não 

gostaria de vir a uma Assembleia onde visse colegas a entrarem mudos durante quatro anos e 

saírem calados. Creio que há uma certa obrigação, quer dos Partidos, quer de cada um de nós, 

a nível pessoal, de encontrar formas de intervir nesta Assembleia, de dar o nosso contributo, de 

nos responsabilizarmos pública e pessoalmente por muitas das coisas que são feitas no 

Município, porque dará uma ideia de coesão e quem transporta essa imagem para fora da 

Assembleia dá às pessoas uma confiança muito maior, que nesta Assembleia estão 

genericamente pessoas que se preocupam com a resolução e não com a discussão dos 

problemas.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Armando Alves Ferreira:  -----------------------------------------------------------------------------------

--------- “Hoje não poderei deixar de dar alguma razão a algumas observações que foram ditas 

aqui pelo representante do PSD, no que respeita a algo que aqui foi transcrevendo e foi dizendo, 

mas teve o cuidado de fazer muitas contas, como contas da água e outras contas. Mas, eu faço-

lhe a pergunta se já fez as contas das estradas que foram pagas e que não foram alcatroadas e 

feitas de acordo com os cadernos de encargos; se já fez as contas às despesas da cantina, 

onde havia autêntica usurpação de valores; se já fez as contas de quanto custou o Centro de 

Canoagem que está completamente paralisado e não serve para ninguém; se já fez as contas a 

transferências para outras Freguesias, havendo uma de seiscentos mil euros para umas 

piscinas de que não há papéis. É curioso, tantas contas que fez e tantas centenas de milhares 

de euros no ar e o Senhor nunca se preocupou com isso. Já lá vão onze anos que eu aqui estou 

e se no primeiro mandato eu vim para substituir alguém que renunciou ao cargo, os outros 

mandatos eu vim fazendo parte do PS, Partido do qual eu sou militante e que não nego ser 

militante. Mas, também, uma vez disse que com uma oposição desta não precisava de haver 

oposição a este Executivo, é que eu tenho princípios que defendo e defenderei sempre, são as 

convicções que eu tenho e ninguém mas consegue tirar. Surpreende-me que tenha falado num 

papel, invocando erros, por acaso o que chegou a minha casa também tem os mesmos erros 

que o Senhor diz, a repetição das páginas por acaso tem, mas antigamente eu recordo-me que 

numa célebre sessão desta Assembleia, em Belazaima-do-Chão, onde apareceu lá um que era 

constituído por fotografias constantes em todas as páginas de um Senhor que agora se volta a 

candidatar e é curioso que num panfleto que agora chegou à minha casa e que foi posto a 

circular em que tudo é transmitido como uma “candura” e uma “certeza” que parafraseando 
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agora estas frases que surgiram em termos de campanha eleitoral, eu vou dizer-lhe que sou 

tudo mas não sou inocente. Que projectos viários dizia naquele panfleto e que espaços 

industriais foram desenvolvidos? Os espaços industriais que estão a ser desenvolvidos são 

aqueles espaços que esta Câmara tomou o cuidado de desenvolver e que toda a gente aprova, 

excepto uma linha Partidária. Os empresários aprovam, os investidores aprovam, as pessoas de 

bem para Águeda aprovam, outros não. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Escreveu-se sobre o arrelvamento de cinco campos de futebol, mas esqueceu-se de 

dizer nesse panfleto e agora também se esqueceu de referir que este Executivo teve que pagar 

três; Escreveu-se sobre o estádio municipal e falam em investimentos, mas esqueceu-se de 

dizer que um milhão e cem mil foi de saneamento para lá, para agora lá estar a custar 

seiscentos mil euros por ano só para manutenção; Esqueceu-se também de dizer que quanto ao 

pavilhão de Fermentelos, que vem como uma obra, os quinhentos e cinquenta mil foram pagos 

por este Executivo; Falou aqui na biblioteca, mas esqueceu-se que a biblioteca transitou para 

este Executivo com oitocentos mil euros para pagar e teve que ser tudo parado para ser 

renegociado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Nós não podemos acreditar nos panfletos que viveram no passado num lamaçal de 

condenações e suspensões. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu fui um dos Membros desta Assembleia que esteve ligado a esse processo, que 

envergonhou e continua a envergonhar Águeda e nessa altura não o ouvi a si, nem a ninguém 

da bancada do PSD a dizer “queremos ser esclarecidos”, não ouvi nenhum de vocês aí a dizer 

“cedam os documentos que o Armando Ferreira solicita”. ----------------------------------------------------

--------- A condenação não foi feita porque havia dúvidas, mas essas dúvidas eu não as tenho. 

Mas, há outras que foram feitas, como a de dois mil e dois por denegação de poder e a 

denegação de poder é não usar o poder para proteger primeiro as pessoas, mas que pessoas? 

São aquelas que vivem rodeando o Deus Todo Poderoso, que pensa que há-de ser o maior 

neste mundo. Essas são as pessoas que são protegidas. Quando isso aconteceu fizeram-se 

festas, jantares de homenagem, uma panóplia de eventos e comemorações para esconder a 

verdade, mas esta Assembleia e todo o povo de Águeda sabe qual é a verdade, todos nós que 

aqui estamos sabemos qual foi a verdade. Como diz o digno elemento da Ordem dos 

Advogados “vejam quem é que é preso”, é a pergunta que o Senhor Doutor Marinho Pinto faz. --

--------- Haviam muitas mais coisas a transmitir a esta Assembleia, mas não vou transmiti-las 

porque não é necessário, visto que todos nós sabemos. -----------------------------------------------------
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--------- Há quatro anos atrás, este Senhor Presidente recebeu a chave da casa-de-banho para a 

Presidência e a chave de um carro, não recebeu absolutamente nada, nem projectos, nem 

ideias, nem rabiscos. Até se falou para aí, que houve carros carregando pastas de documentos 

que saíram desta Câmara, eu não vi, fala-se como o Senhor também diz “fala-se para aí…”, eu 

também digo “fala-se”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Perante isto eu faço-lhe uma pergunta: Que consciência pode ter a personalidade que 

invocou há pouco em afirmar que entendeu disponibilizar-se mais uma vez para construir um 

novo horizonte para Águeda. Que horizontes são? Igual ao que ele deixou como Delegado, que 

é um horizonte de zero; Que ideias? Que estratégias? Que futuro para o Concelho ele deixou? --

--------- Hoje, nós vemos projectos feitos porque este Executivo, além de ser sério, além de ser 

honesto, é feito por gente competente, porque além da competência torna-se necessário haver 

Executivos sérios e honestos. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não vou enunciar aqui mais nada, só vou dizer uma coisa e pelo respeito que me merece 

o Senhor Presidente desta Assembleia, que independentemente de oposições que tivemos 

quando ele era uma pessoas que estava aí sentada nesses lugares e das quais muitas das 

vezes eu tive discussões e lutas partidárias, até algumas afirmações duras, quer da parte dele, 

quer da minha, quero dar-lhe os meus parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido e com a 

independência que tem feito a conduzir os trabalhos desta Assembleia. Só houve uma situação 

que eu não lhe posso perdoar e vou dizer-lhe que foi o facto de um dia ter dito ao Senhor 

Presidente do Executivo, quando a máquina para limpar os jacintos da Pateira demorava a 

chegar, que aquilo tinha sido um sonho do Senhor Presidente numa noite de insónia, e isto eu 

não lhe posso perdoar. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, continue com essas noites de insónia porque de certeza que vai 

conseguir engrandecer este Concelho e este Concelho precisa que todos os financiamentos 

estejam assegurados. Há projectos que cujo financiamento está assegurado e que vão relançar 

Águeda na senda do progresso, na senda de readquirir a imagem que tinha no passado e que 

foi perdida manifestamente não direi por incompetência, porque eu só posso dizer que o 

Executivo é incompetente e eu ao dizer isso vou dizer que são todos e há uma coisa que eu 

tenho que respeitar, as pessoas que incluíam esses Executivos eram para mim pessoas sérias, 

honestas, porque naquilo onde havia dúvida, só de facto, há um envolvido e eu não posso meter 

no mesmo saco exactamente essas pessoas que muito respeito e tenho alguma consideração. -

-------- Para todos aqueles que continuarem na próxima Assembleia, certamente que se vão 
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esquecer do Armando Ferreira. Tive que tomar a decisão de me retirar, por conselho de 

especialistas e por razões que são óbvias, tendo em função aquilo que, neste momento, em 

termos de saúde, atravesso. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Alguns dos que estão aqui certamente que irão ser reeleitos e virão para aqui, pelo que 

quero desejar que façam melhor do que aquilo que nós fizemos, porque pensar que vamos fazer 

igual é uma ambição sempre pouco medida e que acarreta prejuízos para Órgãos onde estamos 

inseridos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Manuel Antunes de Almeida:  -----------------------------------------------------------------------------

--------- “As minhas palavras dirigem-se a toda a gente em geral para responder ao meu amigo 

Armando Ferreira. Eu vim aqui e fiz um pedido inicial para que esta Assembleia não fosse um 

Comício Político. O que eu acho é que o amigo Armando Ferreira, que conheço há muito tempo 

e nos respeitamos, foi longe demais, porque podia vir aqui no Período Antes da Ordem do Dia 

dizer o que tinha a dizer e acho bem que defenda o Senhor Presidente da Câmara, mas o que 

esteve a fazer foi a denegrir um candidato e eu independentemente do que penso de cada um, 

não acho correcto. Acho que uma Assembleia Municipal não é o lugar para fazer Comícios 

Políticos, pré-campanha eleitoral, denegrindo uma figura e isto eu tinha que o dizer porque não 

ficava satisfeito comigo próprio, porque eu nunca o faria na minha vida. Eu não pareço o que 

não sou, eu sou o que pareço e toda a gente me conhece. Neste momento estou a pensar o que 

estou a dizer e há coisas que não acho correcto, como há outras coisas que eu próprio nunca 

faria. Eu não vim aqui acusar ninguém, porque todos nós temos erros e falhas.” ---------------------- 

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

--------- “Senhor Presidente da Câmara, gostava que me respondesse porque, às vezes, venho 

aqui fazer questões que no fim não são respondidas. ---------------------------------------------------------

--------- Sei que ainda andam por aí a fazer algumas obras de última hora, que é normal porque 

estão adjudicadas, estão entregues e nós em Barro também estamos à espera. Eu e os meus 

colegas aqui presentes, somos Presidentes de Junta de Freguesia e por inerência estamos 

nesta Assembleia Municipal e eu fui eleito para representar o povo de Barro e aproveito este 

palco para fazer um bocadinho de barulho. -----------------------------------------------------------------------

--------- Sei que há umas pavimentações que estão para sair. O Senhor Vereador Jorge Almeida 

prometeu que estavam algumas no terreno e que de certeza que saíam antes das eleições. Nós 

todos sabemos que nesta altura saíam algumas obras porque as pessoas aguardam pelas 

eleições ansiosamente. Mas isto é um pequeno à parte que gostava de ver satisfeito, porque o 
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que me preocupa mais é o segundo ponto, que é o Pólo Educativo. Efectivamente, as 

informações que tenho sobre os possíveis acordos é que ainda não estão rectificados e tratados 

e que as coisas ainda não estão, como se costuma dizer, no papel. Senhor Presidente, este 

aspecto é muito importante para o desenvolvimento da nossa Freguesia e gostava de saber em 

que ponto está. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para finalizar deixava o convite a todos os Membros da Assembleia Municipal e do 

Executivo, para no dia cinco de Outubro, às dez horas da manhã, comparecerem em Barro onde 

vamos fazer a reabertura do campo de futebol de Barro e gostava de vos ter presentes, até 

como uma forma de agradecer a paciência que têm tido com as minhas intervenções e com as 

minhas exigências. Muito obrigado e perdoem se alguma vez fui menos correcto com algumas 

das minhas intervenções.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- José Carlos Raposo Marques Vidal:  -------------------------------------------------------------------

--------- “Eu vou só agradecer a vossa participação. Concordo com algumas críticas que o 

António Martins fez aqui, porque podíamos ter feito mais. ----------------------------------------------------

--------- Espero que na próxima Assembleia haja também um Regimento da Assembleia 

melhorado, haja maior participação, hajam períodos de intervenção do público no início e no 

final das Sessões, de maneira a que tenhamos mais informação e quem cá ficar terá a 

obrigação de fazer melhor. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria desejar as maiores felicidades à Doutora Paula Cardoso no cargo que vai 

desempenhar de Deputada. Vamos ter uma Deputada de Águeda, o que é importante, será 

sempre Deputada da Nação e teremos mais facilmente acesso a alguns anseios, teremos uma 

pessoa acessível que possa trocar informações connosco. --------------------------------------------------

--------- Em nome do Partido Socialista, quero agradecer ao Doutor Silva Pinto e ao Armando 

Ferreira, que provavelmente não vão estar aqui em próximas Sessões, pela participação e tudo 

o que deram a esta Assembleia e vão continuar a dar por Águeda em outros lugares. ---------------

--------- Também nem tudo pode ser coisas boas, há sempre um momento de desgraça e temos 

que ver que o Doutor Alberto Marques casou e é com esta frase que me despeço.” ------------------ 

--------- Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Presidente da Câmara 

Municipal , prestou as seguintes informações: -------------------------------------------------------------------

---------“Penso que será a última Assembleia deste mandato. Podíamos ter ido um pouco mais 

longe, fomos onde podemos, mas acho que há sempre coisas a melhorar e podemos fazer essa 

reflexão, eu, por mim, faço. --------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Eu não gostei da intervenção do Senhor Membro da Assembleia, Engenheiro Hilário 

Santos, no aspecto em que diz que é o problema economicista das senhas, porque eu penso 

que todos os Senhores que estão aqui, não estão cá por causa da senha e a Câmara chamou 

várias vezes pessoas e algumas participaram na discussão dos projectos. Portanto, a 

Assembleia também não tem de reunir única e exclusivamente quando há senha, é isto que eu 

penso porque são os problemas do Concelho que estão em causa, mas se é necessário a senha 

para isso não há problemas porque, felizmente, a Câmara tem uma situação financeira que 

permite pagar todas essas senhas de presenças. --------------------------------------------------------------

--------- Eu começaria por responder ao agradecimento do Victor Tavares e dizer-lhe que o 

tratamento que tivemos consigo foi o tratamento que tivemos com todos os Presidentes das 

Juntas. Aquilo que nós podemos dar, damos, aquilo que não podemos dar, não damos. 

Obviamente que todos queremos mais, eu também queria muito mais, mas há Orçamentos para 

gerir e há formas de estar nas coisas que são diferentes uma das outras. Por isso, da minha 

parte, não só para o Victor Tavares mas também para todos os outros que estão aqui, se houve 

alguma incorrecção da minha parte apresento as minhas desculpas. -------------------------------------

--------- O Doutor Antunes de Almeida falou da ligação Águeda – Aveiro, aquilo que eu sei é que 

se for o Engenheiro Sócrates que ganhe as eleições no próximo Domingo, a ligação será feita, 

porque tem esse compromisso para comigo e já tivemos oportunidade de falar disso, se não for 

ele que ganhe, não sei. A promessa que eu tenho é que o concurso avançará de imediato. -------

--------- Quanto ao Tribunal, efectivamente não se alargou fisicamente o Tribunal, mas saíram de 

lá as Conservatórias e o Ministério Público e a situação que temos é que aquele edifício vai 

funcionar como está. Lembremos que o Ministério Público está nas antigas casas dos 

magistrados e o DIAP. Andámos à procura de instalações para o Ministério Público em Águeda 

e foram os próprios juízes que pediram para serem aquelas instalações. Faltam umas pequenas 

adaptações que o Ministério ainda não as fez. Eu tentei tudo para que não fossem lá, porque 

tínhamos lá os serviços da Acção Social, tínhamos a CPCJ, tínhamos a ACOAG e tivemos que 

mudar tudo porque eles achavam que eram as instalações adequadas e nós fizemos tudo para 

eles se puderem instalar. Neste momento, aumentámos em Águeda as competências do 

Tribunal que tínhamos. Temos mais competências do que tínhamos no passado. --------------------

--------- Quanto à intervenção do Senhor Alcides de Jesus, já verificámos o pilar da ponte e na 

realidade faltam lá umas pedras que iremos tomar providências quanto a essa situação; a 

respeito da ponte medieval efectivamente a iluminação está mal orientada e precisará de mais 
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alguns projectores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Doutor António Martins, na realidade fizemos tudo para ter o PDM aprovado, 

vamos entregá-lo na próxima semana para depois haver discussão pública. Se os Organismos 

do Estado cumprissem os prazos que estão na lei, nós teríamos o PDM aprovado, só que não 

cumpriram os prazos e entrou nova legislação em vigor que nos obrigou a corrigir denominações 

e estamos a acabar esse processo e na próxima semana será entregue em Coimbra. --------------

--------- Eu gostava que os Organismos do Estado cumprissem os prazos que vêm na lei. Os 

Senhores não imaginam a quantidade de telefonemas que eu próprio fiz a pressionar, no sentido 

de serem marcadas reuniões, porque estou consciente do prejuízo que está a trazer para muitos 

cidadãos deste Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à Carta Educativa, respondendo também simultaneamente ao Willson, a sua 

execução está a avançar. A Lei permitia-nos fazer ajustes directos convidando seis empresas 

para responder. Quanto à escola de Macinhata do Vouga convidámos seis e fizemos um ajuste 

directo e a Escola ía a concurso pelo valor de um milhão e seiscentos mil euros e a proposta 

veio com dois milhões e duzentos mil. Como primeira situação, não pode ser com valor superior 

ao valor que ía a concurso; como segunda situação, fomos ver e na realidade o empreiteiro tem 

lá valores exorbitantes no que respeita a algumas parcelas que não fazem sentido aqueles 

valores. Neste momento estamos a rever todos os preços e irá à próxima reunião de Câmara, 

dia um, para ser aberto concurso público. Antigamente, o concurso público era o valor base da 

proposta e os empreiteiros vinham e diziam que faziam a obra acima daquele valor. Havia 

regras mas escolhia-se aquele que tinha o valor mais baixo. Agora, os concursos públicos são 

diferentes, quando vai a concurso é pelo valor máximo que a Câmara está disposta a pagar por 

aquela obra, os valores só podem vir dali para baixo, é isto que diz o novo Código da 

Contratação Pública e portanto esta proposta teve que ser anulada e vamos abrir novo 

concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre a situação das Escolas, temos três remodelações que temos que fazer. Quanto à 

Escola de Recardães, os projectos de especialidades devem ser entregues este mês; Na Escola 

de Aguada de Baixo e Borralha, verifica-se a mesma situação, para depois serem feitos os 

concursos; Quanto à Escola de Barrô, o terreno está negociado e é só fazer a escritura, temos é 

que andar agora com o projecto, a arquitectura já está feita, estão a ser feitos os projectos de 

especialidade; A Escola de Fermentelos está na mesma situação; Quanto à Escola de Aguada 

de Cima, os terrenos estão comprados, estando a fazer os contratos de promessa de compra e 
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venda e fica localizada junto à C+S; Com a Escola da Trofa, tivemos a situação de andar muito 

tempo a negociar com o proprietário e a avaliação que nós tínhamos era de vinte euros e depois 

de nos arrastar as negociações bastante tempo pediu-nos a sessenta euros o metro quadrado 

pelo terreno. Não vamos tomar medidas, não há, neste momento, tempo para isso, mas como 

contamos cá estar, sabemos como é que iremos actuar relativamente a este caso; Para a 

Escola de Valongo, não temos ainda negociações de terrenos, mas sabemos onde é que a 

queremos colocar, que é também junto à C+S; Falta a Pateira Nascente e o Pólo da Serra, que 

ainda não temos qualquer resolução sobre essa situação. ---------------------------------------------------

--------- Quanto ao IMI, é normal que não seja decidido pelo Executivo que está a terminar o 

mandato. É sempre uma competência do Executivo que entra, é aquilo que sempre se passou 

nas Assembleias e nós decidimos fazer mais uma vez. -------------------------------------------------------

--------- Quanto ao preço da água, eu sei que os munícipes de Águeda irão pagar daqui a quatro 

anos aquilo que os munícipes de Albergaria pagam neste momento. -------------------------------------

--------- Quanto aos custos do Agitágueda e aos custos em geral, meus Senhores, as coisas 

mudaram. A actividade de uma Câmara, neste momento, é regulada de uma forma totalmente 

diferente daquilo que era no passado. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Neste momento, há dois grandes processos de aquisição de serviços: ou é o ajuste 

directo ou o concurso público. O concurso público diz o que é e toda a gente sabe; o ajuste 

directo antes de ser paga qualquer operação tem de ser publicada no portal transparência, por 

isso toda a gente sabe quais são os custos e onde a Câmara Municipal gasta o dinheiro, basta ir 

lá ver e sempre estivemos disponíveis para mostrar onde é que a Câmara gasta o dinheiro, as 

contas são transparentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente aos custos do Agitágueda, os últimos números foram dados ao Carlos 

Almeida, mas é uma opção política; se gastamos muito ou se gastamos pouco o povo nos 

julgará por essa situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto ao Boletim Municipal quero dizer-lhe que são quarenta mil exemplares a dividir 

por dois, o que dá muito menos que isso; foi feito um concurso para os dois números e como tal 

são quarenta mil exemplares e tenho aqui a factura passada pela Empresa, se é falsa faça o 

favor de denunciar aos meios competentes porque teremos que averiguar. -----------------------------

--------- Quanto às Conservatórias, não sei para onde é que elas vão. É verdade que o meu pai 

apresentou uma proposta, agora eles escolhem, como escolhem, podem ficar no sítio onde 

estão, inclusivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Quanto ao acesso à lista de colaboradores da Câmara, eu, no início do mandato, dei a 

indicação para ser colocada num placar a lista de todos os colaboradores, se não está lá há 

violação das minhas ordens, mas posso dar-lha. Senhor Engenheiro, isto não é como os tempos 

que bem conhece e eu também conheci em que essas coisas não eram acessíveis. Eu não 

tenho problemas nenhuns de dar a conhecer a toda a gente as pessoas que trabalham na 

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à discussão dos grandes processos, Senhor Engenheiro, eu tenho chamado as 

pessoas para aqui, tenho posto anúncios nos jornais, mas vêm os que querem participar. Agora, 

não me podem estar a obrigar a trazer para aqui as pessoas amarradas. -------------------------------

--------- Fiquei muito contente porque, na realidade, aquilo que o Senhor Engenheiro aponta de 

eu não ter feito durante estes quatro anos, foi o Orçamento Participativo, quando eu consigo 

fazer cumprir o resto do Plano todo e mais do que aquilo que estava no Plano e vou ter 

oportunidade de lhe dizer. Na realidade só posso estar contente. ------------------------------------------

--------- Quanto ao Hospital, o Senhor Engenheiro sabe que fecharam por aí uma série de 

urgências. A Urgência do Hospital de Águeda não fechou e vai ter obras, se não me mentiram, 

em Dezembro iniciar-se-ão as obras para ampliar a Urgência do Hospital. Portanto, nós temos 

melhorias das condições que tínhamos para servir a população e teremos futuro. --------------------

--------- Quanto a Biblioteca, foi o Doutor Deniz que iniciou o processo e que foi convidar o 

Senhor Engenheiro Soutinho para a fazer. Eu, nessa altura, era Vereador do Pelouro da Cultura 

e o processo desenvolveu-se a partir dessa situação. A Biblioteca está a funcionar e penso que 

com bastante qualidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à questão colocada pelo Wilson Gaio sobre as estradas, temos um conjunto de 

obras adjudicadas e com contrato assinado, que estamos à espera que o empreiteiro entre em 

obra e aquilo que está previsto é a Quinta do Pinheiro e a Rua das Arrotas a serem feitas. --------

--------- Sobre o que foi feito e já que é a última Assembleia deste mandato, eu posso-vos dizer 

que estou extremamente contente com o trabalho desenvolvido por mim e pela minha equipa. 

Nós fomos muito mais além do que aquilo que pensávamos no início. -----------------------------------

--------- Posso dizer-vos que, na altura em que nós entrámos, a dívida total da Câmara era de 

quinze milhões novecentos e trinta e oito mil; hoje, a dívida total são sete milhões novecentos e 

oitenta e sete mil, mas deste valor temos aqui sete milhões cento e cinquenta e um mil 

oitocentos e cinquenta e um que são de dívidas de médio e longo prazo, empréstimos que foram 

feitos pela Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara, no dia de hoje, tinha em saldo na tesouraria, um milhão novecentos e setenta 

e oito mil euros e tem dívidas a empreiteiros no valor de setecentos e três mil oitocentos e 

noventa; fornecedores trezentos e sessenta e um e quinhentos e encontram-se na tesouraria a 

pagamento quatrocentos e sessenta mil trezentos e um euros. Neste momento, isto quer dizer 

que se tivesse mandado pagar tudo que a Câmara deve, a Câmara tinha um saldo positivo, 

tirando os empréstimos de médio e longo prazo, de cerca de quinhentos mil euros. ------------------

--------- Meus Senhores, estamos longe dos tempos em que a Câmara pagava a perder de vista 

porque a Câmara, connosco, é para assumir os compromissos e se não fosse desta forma, nós 

não poderíamos ter feito e preparado o Concelho e a Câmara, para responder aos projectos e 

ao dinheiro que é preciso investir no próximo mandato. O que é que nós fizemos? Nós 

diminuímos o passivo em oito milhões e comprámos mais de três milhões de euros de terrenos, 

atenção que isto são onze milhões de euros, são dois milhões e duzentos mil contos, é muito 

dinheiro. Nós podíamos ter coberto a Concelho de alcatrão e tínhamos as estradas todas 

maravilhosas, podíamos ter feito isto, mas não tínhamos precavido o futuro nem criado 

condições para o desenvolvimento do Concelho. ---------------------------------------------------------------

--------- Uma das coisas que me deixa gratificado, porque a verdadeira promessa que eu tinha 

era criar um Parque Empresarial e os empresários tiveram oportunidade de lá ir ver. Temos mais 

de quinhentos mil metros quadrados, neste momento, estão aqui cerca de duzentos mil, que é a 

primeira fase e estão a ser feitos os projectos, os quais, em princípio, serão entregues este mês 

e espero que até ao final do ano entrem em execução e já temos comparticipação de oito 

milhões de euros para alavancar esta obra. O que é que nós fizemos? Preparámos estas 

situações e negociámos os terrenos. Nós comprometemo-nos com um mas avançámos com 

outro, temos um outro mais pequeno na Giesteira Norte. -----------------------------------------------------

--------- Nós fizemos aquilo que os Senhores concordam e que acham que foi bem feito, que é a 

Modernização Administrativa da Câmara, somos um exemplo a nível nacional e penso que é 

alguma coisa que merece ser dita; Temos a contabilidade analítica e são poucas as Câmaras 

deste País que a têm; Temos uma digitalização que permite que não hajam processos perdidos 

na Câmara; Temos a possibilidade dos cidadãos participarem nas decisões, criámos uma 

plataforma na Web em que podem ser discutidos os projectos através da Internet; Temos um 

projecto piloto que se chama Águeda TV, que está a dar os primeiros passos, estamos a ser 

transmitidos por TV para quem nos quiser ver, não conheço outra Câmara que o tenha feito; 

Temos projectos de regeneração urbana; Temos a margem Norte do Rio em fase de 
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adjudicação; Temos participado em intervenções no Largo Doutor António Breda, na Avenida 

Doutor Eugénio Ribeiro, na Rua José Sucena até lá abaixo, temos verbas consignadas para 

isso; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Uma das coisas que era dita no Plano Estratégico de Águeda é que Águeda era uma 

cidade agressiva e nós queremos mudar isso e é possível de ser mudado, é possível ter uma 

Águeda mais verde, porque nós já metemos na Estrada Nacional toda uma conduta secundária 

que serve para incêndios mas também para rega. Vai buscar água ao rio e que nos vai permitir 

alimentar todos os espaços verdes que nós temos na cidade e isto é preparar o futuro; -------------

--------- Estamos a construir o açude, que também se falava há muitos anos, temos 

comparticipação para isso e está a ser construído; -------------------------------------------------------------

--------- Temos o acordo com o Ministério do Ambiente e com o INAG para fazer uma parceria 

para alargar, em termos de caudal de escoamento, a Ponte do Rio e a Ponte de Óis da Ribeira, 

para melhorar a situação das cheias em Águeda; --------------------------------------------------------------

-------- Estamos a iniciar a aquisição de terrenos para o Parque Urbano, que é na margem 

esquerda do Rio e serão  mais de vinte hectares se espaço verde para a cidade, onde queremos 

também meter o célebre canal que se fala, fizemos o estudo prévio para isso e estamos a 

avançar nesse sentido; -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Intervimos na Pateira, limpámos os jacintos, posso dizer que agora tem alguns, porque 

propositada e deliberadamente disse para não ir lá a máquina limpá-los, porque poderiam 

esquecer-se que há alguns anos atrás era um mar de jacintos e foi com a nossa intervenção que 

eles desapareceram; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Temos no Polis oito milhões de euros para intervir na Pateira para dragar; para fazer 

uma pista de canoagem em Óis da Ribeira; melhorar as condições do Parque de Espinhel e 

para criar um Parque que se chamará H Dois Água em Fermentelos. Já estão consignadas as 

verbas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Temos um projecto de Regeneração Urbana aqui para a Cidade, que eu já falei algumas 

obras, mas que contemplam uma rede HiFi, estamos a tentar com as parcerias internacionais 

para fazer isto numa tecnologia emergente que é Himax, que nos poderá permitir ter uma rede 

que cubra todo o Concelho. Ainda dentro da Regeneração Urbana, temos intervenções previstas 

para a Alta Vila e também para o Jardim Conde Sucena; -----------------------------------------------------

--------- Conseguimos que fosse transferido para a Câmara de Águeda o património do Instituto 

do Vinho e da Vinha; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Investimos muito tempo para serem transferidos para a Universidade as casas dos 

militares e finalmente conseguimos essa situação; -------------------------------------------------------------

--------- Fizemos a parceria com o Estado que vai permitir que, nos próximos cinco anos, Águeda 

tenha uma cobertura de nível Europeu de água e saneamento. São vinte e quatro ponto oito 

milhões de euros que serão investidos, em que na próxima reunião de Câmara irão os primeiros 

sete milhões para serem aprovados para irem a concurso; --------------------------------------------------

--------- Criámos e promovemos o Lighting Living Lab, fizemos a RICAgueda – Rede de Inovação 

e Competitividade de Águeda, juntámos as empresas de Águeda para discutirem os seus 

problemas e encontrarem novas soluções; -----------------------------------------------------------------------

---------Temos parcerias internacionais, em diferentes áreas; ------------------------------------------------

--------- Somos um dos Municípios piloto para a Agenda Vinte e Um Local, juntamente com Mora 

e Amadora, que depois essa experiência passará para todos os Municípios Portugueses. ---------

--------- Desenvolvemos um projecto que gostaríamos de concretizar, que é o Sernada Museu 

Vivo, que permitiria desenvolver toda aquela zona de Macinhata e criar diferentes valias 

turísticas para aquela área; --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Temos apoios para a criação de um Centro de Artes e está a ser desenvolvido pela 

Ordem dos Arquitectos o projecto para o Centro de Artes; ---------------------------------------------------

--------- Intervimos na Serra com intervenções diferentes, pequeninas mas de grande valia. 

Aquilo que se fez em Macieira de Alcoba como o Restaurante A Escola, foi o clic que permitiu 

dar a volta a uma zona do Concelho; -------------------------------------------------------------------------------

--------- Estamos a investir e este primeiro pacote tem sete ou oito percursos pedestres que irão 

abranger algumas das Freguesias do Concelho, mas que irão ser alargadas a todas as 

Freguesias porque encarnam numa política que pretendemos de Turismo e de sustentabilidade, 

mas também de uma vida saudável para os Munícipes; ------------------------------------------------------

--------- Veio para Águeda o Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro, são os GIPS que 

estão no Casarão. Posso dizer-vos que tivemos aí um problemazinho de um incêndio há duas 

semanas, que aconteceu porque o helicóptero avariou, pelo que não é à toa que temos tido um 

controle tão elevado dos incêndios, é porque depois que é detectado e comunicado o incêndio, 

quatro minutos depois o helicóptero está no ar e a sair para combater o incêndio; --------------------

---------Temos em Águeda a sede dos Agrupamentos de Saúde, está colocada em Águeda e 

penso que temos muitas outras coisas. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Foram estas coisas que nós fizemos. Meus Senhores, o povo será soberano, acho que 
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cumprimos bem, mas posso dizer-vos que o próximo mandato não será nada mais fácil do que 

este. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aquilo que aqui foi enunciado tem muito trabalho para ser feito e tem aqui outro trabalho 

que é preciso dar continuidade e dar projecção, porque para mim o Concelho adquiriu as bases 

de sustentabilidade, somos um Concelho industrial, mas temos competências, temos 

capacidade para investir noutras áreas e a área Turística é fundamental. Há uma coisa que se 

chama Turismo Rural, Turismo de Habitação que pode ser uma forma de manter as pessoas 

nas aldeias serranas. Há um imenso trabalho para fazer. ----------------------------------------------------

--------- Meus Senhores, estou de consciência tranquila, estou satisfeito, cometemos erros, 

poderíamos ter feito mais, fizemos o possível, mas acho que lançámos as bases para que 

Águeda possa ser um Concelho com muito futuro.” ------------------------------------------------------------

---------- Ouvidas as informações prestadas pelo Presidente da Câmara, o Membro da 

Assembleia, Hilário Manuel Ferreira dos Santos , fez a seguinte intervenção: ------------------------

--------- “Senhor Presidente, não tenho por hábito mentir, o que não quer dizer que não me 

engane. Mas, concretamente em relação ao Boletim Municipal, o Senhor na última Sessão 

Ordinária de Abril, disse a uma pergunta minha: “quanto ao que custou o Boletim Municipal 

posso dizer que o custo foi aproximadamente de um euro por exemplar no primeiro volume, 

neste último penso que ainda foi inferior mas depois posso confirmar, não tenho presente 

quantos exemplares foram feitos”. O que eu me refiro não é à factura que o Senhor aí tem, pois 

isso é uma forma ardilosa de responder às questões. Eu refiro-me a uma factura de trinta e 

quatro mil e duzentos euros que foi passada no final do ano passado em relação ao primeiro 

Boletim Municipal impresso, que não é isso que está aí, vinte mil exemplares, está no site 

transparência ponto pt. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, uma vez que costuma trazer o computador para aqui, entre na 

Internet e veja se eu estou a mentir, é o desafio que lhe lanço sobre isso. ------------------------------

--------- A outra questão tem a ver com a sua redução da dívida. O Senhor fala que reduziu o 

endividamento em oito milhões de euros, mas só precisou de disponibilizar sete milhões para 

isso, porque um milhão foi-lhe perdoado, como sabe. Não consegue explicar é aonde é que 

gastou os outros dezoito mil euros, porque para investimento temos cerca de vinte e oito milhões 

de euros em quatro anos. Sete milhões mais três milhões de terrenos são dez milhões, restam 

dezoito milhões de euros e é este o dinheiro que Águeda gastou ou investiu nos últimos quatro 

anos. Dezoito milhões de euros a dividir por quatro anos, façam-se as contas para ver quanto é. 
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Vou dar-lhe um exemplo, o muro do rio custou quinhentos mil euros, dá para fazer trinta e seis 

muros do rio durante quatro anos. Não estou aqui a fazer propaganda política, é só isto que o 

Senhor Presidente precisa de explicar em relação ao mandato anterior. Quanto ao futuro temos 

a campanha eleitoral e cada um dos projectos andarão divulgados por aí porque, basicamente, o 

que o Senhor falou foi sobre o futuro”. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- Relativamente à intervenção anterior, o Presidente da Câmara Municipal disse o 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Efectivamente eu tenho aqui uma factura, não sei se corresponde a essa. Se estou 

enganado peço desculpa, eu mostro aquilo que tenho na mão. Quanto ao que nós fizemos, era 

muito fácil, como eu disse aqui, cobrir o Concelho de alcatrão e ficava toda a gente contente. O 

problemas disto é que é preciso meter o saneamento primeiro ou vocês gostam de andar aí nas  

estradas todas esburacadas como elas estão? Só na obra da Estrada Nacional Um temos um 

milhão de euros de saneamento. Casaínho, Piedade para agora poder vir o tapete da Estradas 

de Portugal. Nós temos muito dinheiro gasto em saneamento sem qualquer comparticipação. 

Andámos a trabalhar este tempo para ver se conseguíamos que fosse resolvido o problema do 

saneamento no Concelho. Agora, há uma coisa, sabemos onde estamos e sabemos para onde 

queremos ir e é aí que somos claros nas nossas opções. Está definido, há projectos, há trabalho 

encaminhado e há vontade de o concretizar, porque estou convencido que concretizando estas 

obras, Águeda será muito diferente, para melhor.” ------------------------------------------------------------- 

--------- Concluída a intervenção do Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia 

Municipal  usou da palavra nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------- 

--------- “Antes de entrarmos no Período da Ordem do Dia permitam-me também que vos dirija 

algumas palavras finais nesta última Sessão da Assembleia Municipal. ----------------------------------

---------- Se hoje é dia de balanços, eu poderia também fazer um balanço à actividade da 

Assembleia não muito positivo, gostava que este espaço tivesse sido um espaço de debate 

público das grandes questões do Concelho, mesmo em termos institucionais, a Assembleia tem 

esse papel e deveria ter tido esse papel. No entanto, eu também não tenho uma concepção 

dirigista das Assembleias e não quis ser eu a ter essa iniciativa porque poderia ser mal 

interpretado nesta função. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esperei sempre que houvesse iniciativa dos Grupos Municipais e por isso também, logo 

no início, fiz algum esforço para que fossem constituídas Comissões no âmbito da Assembleia 

que pudessem exercer competências de forma mais eficaz. As Comissões não funcionaram, 
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desistimos delas, o que é mau. Espero que na próxima Assembleia que resultar das próximas 

eleições, haja tempo para criar Comissões a sério e que não sejam só uma mera formalidade 

porque é essencial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria, naturalmente, fazer alguns esclarecimentos, em particular a todas as 

Associações do Concelho de Águeda que me convidaram ao longo deste mandato, todas as 

pessoas que nos acarinharam convidando o Presidente da Assembleia e a Mesa para estarem 

presentes em eventos, em iniciativas locais e sempre me trataram pessoalmente e na função 

institucional com muita dignidade e com muito respeito e muita consideração pelo Órgão. Eu não 

me representava a mim, eu representava um Órgão Autárquico e muitas vezes, devo dizer-vos 

que fui sempre muito mais respeitado pelas populações e pelas Associações da sociedade, do 

que por vezes pelo Poder Institucional. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Há um protocolo de Estado, o Presidente da Assembleia vale o que vale, é Presidente da 

Mesa da Assembleia e representa o Órgão e acompanha sempre o Presidente da Câmara em 

todos os ventos, o que nem sempre isso aconteceu. Penso que não foi por mal, mas por alguma 

inabilidade, por vezes, as assessorias permitiam que isso acontecesse. Às vezes fiquei 

magoado, mas também percebi e compreendi as pessoas com alguma tolerância, até porque se 

tratava de um Presidente de cor política diferente do Executivo. No entanto, não tenho grandes 

razões de queixa, tenho apenas algumas que, no seu percurso, tentei esquecer e naturalmente 

que já pertencem ao passado. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tive sempre relações Institucionais com o Executivo de grande cordialidade, de grande 

respeito mútuo e fui bem tratado pelo Senhor Presidente da Câmara, pelos Senhores 

Vereadores, não acredito nunca que me tivessem descriminado intencionalmente. Sinto-me 

contente por ter acontecido isso comigo. --------------------------------------------------------------------------

--------- Estar nesta função foi uma coisa boa que me aconteceu, é uma função auto 

disciplinadora que, para mim, foi essencial. Aprendi muito com todos vós e com a população em 

geral, percebi que vivemos num grande Concelho com uma grande força da sociedade e essa é 

a nossa riqueza principal e não devemos malbaratá-la. -------------------------------------------------------

---------Tive também grandes relações de cordialidade com a comunicação social, que aproveito 

a oportunidade para agradecer o papel inestimável que tiveram na divulgação das actividades 

desta Assembleia e já tive oportunidade de o dizer aos Directores dos Jornais que temos e 

naturalmente que farei chegar esta mensagem a todos os órgãos de comunicação social o papel 

essencial que tiveram. As Assembleias sem a divulgação que tiveram através da comunicação 
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social não teriam o eco, nem o impacto, nem a eficácia que tiveram e portanto fica aqui um 

agradecimento também à comunicação social. ------------------------------------------------------------------

--------- Depois, quero agradecer aos Membros da Mesa da Assembleia que me acompanharam, 

Doutora Daniela Mendes, que sempre controlou os tempos e nunca houve problemas; o Doutor 

José Américo, o meu ilustre colega e amigo, que fez o favor de me acompanhar aqui elaborando 

as minutas das actas e também introduzindo sempre a sua função pedagógica na condução das 

Assembleias, que muito me foi útil. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Também quero agradecer à funcionária Olga Pereira e à funcionária Lurdes Fonseca 

pelo acompanhamento, colaboração e empenho presente que sempre tiveram comigo e as 

atenções que sempre me prestaram. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Devo dizer, seja quem cá estiver proximamente, que deve ser melhorada a relação 

burocrática com a Assembleia Municipal, precisamos de melhores condições de trabalho, 

porque muitas das vezes, por iniciativa própria tive que fazer um esforço para que as coisas 

saíssem bem e o Senhor Presidente é testemunha que tive que dizer-lhe, várias vezes, que 

tínhamos que cumprir prazos e tínhamos que fornecer atempadamente toda a documentação 

essencial para que os Membros da Assembleia estivessem na posse de toda essa informação 

que era útil para as tomadas de decisões aqui neste Órgão. Precisamos de melhorar, sobretudo 

numa Câmara que tem prémios de Modernização Administrativa não se compreende que ainda 

não tenha computadores aqui para cada um da Mesa, para que possamos fazer a acta 

directamente no computador, certamente que o trabalho sairá melhor e depois não haverá tanto 

esforço por parte de quem faz o trabalho de gravação, audição e de transcrever as actas, 

porque transcrever actas é um trabalho da pré-história. Ainda, hoje, nos Tribunais mandamos 

transcrever as actas às empresas, porque esse trabalho é realmente um trabalho muito 

complicado e pode dar origem a algumas falhas e não há necessidade disso nos tempos dos 

planos tecnológicos e da Modernização Administrativa. -------------------------------------------------------

--------- Penso que quem cá estiver proximamente e nós estaremos todos noutra função, isto não 

é uma despedida, mas teremos a oportunidade de melhorar a prestação da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eram estas as palavras que vos queria deixar e desejar-vos felicidades a todos para a 

campanha eleitoral que se aproxima e que tenhamos sempre presente que, mais do que estas 

divergências partidárias, os interesses do Concelho e as Instituições estão acima das pessoas 

que transitoriamente as representam. ------------------------------------------------------------------------------
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--------- Muito obrigado por isso e pela colaboração que nos prestaram.” ---------------------------------

--------- A terminar este Período de Antes da Ordem do  Dia, o Presidente da Câmara Municipal 

fez, ainda, a seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------

--------- “Agradeço a colaboração que o Senhor Presidente da Assembleia teve comigo. 

Reconheço que houve algumas falhas que teve a amabilidade de as comunicar e que tentámos 

ultrapassar e teria sido muito mau fazer aqui luta política e isso nunca aconteceu. Quero dizer ao 

Doutor Paulo Matos que, na minha perspectiva, foi um bom Presidente da Assembleia Municipal 

e que honrou o lugar que ocupou e também pedir mais uma vez desculpa porque eu reconheço 

que foram vários lapsos que nós tivemos com a sua pessoa e que eu espero que não 

aconteçam e que não deveriam acontecer. -----------------------------------------------------------------------

--------- Tecnologicamente estamos aqui a dar os primeiros passos com esta transmissão. Eu 

acho que nós devemos ter um DVD com aquilo que dizemos, fica lá tudo e depois temos uma 

súmula da acta que tem lá as intervenções mais importantes e escusamos de gastar tanto papel, 

ficamos com tudo gravado e portanto poderá ser um desafio para o novo Executivo. ----------------

--------- Obrigado mais uma vez pela sua compreensão e colaboração.” ---------------------------------- 

--------- De seguida, foi solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal , que seja elaborada 

uma Minuta da Acta  e aprovada no final da Sessão. ----------------------------------------------------------

--------- Dando cumprimento ao solicitado, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

colocou a votação a proposta de aprovação da Acta em Minuta , tendo-se verificado que a 

Assembleia, por unanimidade, deliberou aprovar a proposta. ----------------------------------------------- 

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

--------- De imediato, passou-se, à análise dos assuntos agendados para o Período da Ordem do 

Dia desta Sessão: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 3.1 – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO EXMO. SR.  PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL  acerca da actividade municipal, bem como da situação financeira do 

Município, nos termos do disposto nos artigos 53.º 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; ------ 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da Assembleia, 

tendo sido feitas as seguintes intervenções: ----------------------------------------------------------------------  

---------- António Manuel Fernandes Martins : ------------------------------------------------------------------

--------- “Queria colocar algumas questões ao Senhor Presidente da Câmara e nomeadamente à 

consideração da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Depois de tantas numerações exaustivas do que o Senhor Presidente fez relativamente 

àquilo que tinha desenvolvido, aproveito para pedir ao Presidente da Assembleia que faça o 

favor de me mandar ceder, com carácter de urgência, a parte da acta com a intervenção do 

Senhor Presidente da Câmara no ponto anterior, caso não poder ser fornecida a acta toda. -------

--------- Senhor Presidente, falei-lhe algumas vezes e como há uma situação deveras complicada 

na zona industrial de Barrô e que é um problema que quando chove ninguém passa de carro na 

rotunda que o Senhor conhece e que já lhe falei por duas vezes, nem na zona das Bombas de 

Combustível. Parece-me ser um problema de simples resolução, basta intervir. A verdade é que 

quando chover outra vez a situação vai estar igual, porque o Senhor Presidente da Câmara não 

fez rigorosamente nada naquele sítio. É a primeira questão que lhe deixo. ------------------------------

-------- A segunda questão, tem a ver com a inauguração da Loja do Cidadão e eu agradeço o 

convite que me chegou vinte e sete minutos antes e que não tive tempo de ir a casa meter a 

gravata e portanto também não tive tempo de vir à inauguração. Como lhe disse, também não 

era relevante. É bom que as coisas existam e que estejam ao serviço das pessoas e espero que 

a Loja do Cidadão esteja, de facto, disponível para prestar bons serviços, o que me parece que 

não tem estado, porque alguém veio para fazer um serviço e as máquinas só vinham daí a 

quinze dias. Não sei se isto é verdade, não sei se a inauguração da Loja do Cidadão foi do 

género da inauguração da Biblioteca e da Fernando Caldeira. Mas era bom que isto funcionasse 

um bocadinho melhor e com a eficiência que é devida, alguma coisa que é inaugurada com 

pompa e circunstância e que deve ser efectivamente inaugurada na altura que entra ao serviço. 

--------- A terceira e última questão, esta, se calhar, é muito mais polémica, mas estou muito 

pouco preocupado que ela seja polémica, eu tenho a minha opinião e vou expressá-la. ------------

--------- Relativamente à inauguração da Biblioteca Municipal, em primeiro lugar penso que a 

inauguração deveria ter sido feita doutra forma e não daquela que foi. Senhor Presidente, em 

segundo lugar pensei que fosse submetida e discutida nesta Assembleia o nome que foi dado à 

Biblioteca Municipal. Tive o cuidado de me informar, porque telefonei à Doutora Paula Cardoso e 

ela disse-me que até tinha sido ela a sugerir o nome e eu disse-lhe que lamentava que ela 

tivesse tido uma escolha tão infeliz. Infeliz porque eu acho que o nome daquela Biblioteca está 

muito mal aplicado. O Doutor Manuel Alegre, com toda a consideração que as pessoas possam 

ter por ele, não tem a dimensão para ter o nome dele naquela Biblioteca, porque há em Águeda 

quem tenha prestado muito mais e muito mais relevantes serviços à cultura de Águeda do que o 

Doutor Manuel Alegre. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Se alguém da minha idade se lembra de quando era miúdo, chegará rapidamente à 

conclusão que, se calhar, alguns hoje escrevem bem porque havia um homem que calcorreava 

este Município arrastando uma carrinha da Gulbenkian, uma Citroen velha carregando livros que 

ajudaram muitos de nós a sair da liturgia de muitas das nossas Freguesias, quando 

praticamente não havia rádio, nem televisão, que nos fazia passar um mês inteiro a ler, aprender 

e a ganhar bases para hoje escrever e falar alguma coisa melhor e esse homem chamava-se o 

Professor Leastro. Com o devido respeito pela dimensão nacional da figura do Doutor Manuel 

Alegre, eu acho que Águeda, em termos de cultura, deve-lhe muito mais pelo trabalho 

fenomenal e de uma dimensão que, se calhar, ninguém nesta sala até hoje mediu, deve-lhe 

muito mais pela cultura Aguedense do que propriamente creio que Águeda deva ao Doutor 

Manuel Alegre. Portanto, correndo o risco, obviamente, das pessoas discordarem de mim e com 

todo o direito, porque cada um tem a sua opinião. Eu acho que se cometeu uma injustiça 

relativamente a um cidadão de Águeda com esta dimensão que, se calhar, muitos poucos aqui 

conheciam e cedeu uma dimensão maior a quem tem porventura razões para ser grande no 

País, mas que na minha opinião, desculpem-me a franqueza, tem muitas poucas razões para ter 

em Águeda a dimensão para ter o nome dele na Biblioteca. Senhor Presidente, era este protesto 

que eu queria fazer e por aqui me fico.” --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Carla Eliana da Costa Tavares:  -------------------------------------------------------------------------- 

--------- “Queria falar sobre três coisas. A primeira delas é sobre o Agitágueda e o facto de que 

veio trazer à cidade, durante o mês de Julho, uma dimensão que até então nunca existiu. Os 

jovens voltaram a Águeda e deixaram de ter necessidade de sair para Concelhos limítrofes, 

maioritariamente para Aveiro, porque era para onde a maior parte dos jovens se deslocavam 

para a Praça do Peixe, como todos nós ou alguns saberão, e isso deixou de acontecer, pelo 

menos durante o mês de Julho. O Largo Primeiro de Maio, o rio passou a ser o ponto de 

encontro de Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Outro aspecto que eu quero falar é sobre a Festa do Leitão. Eu nunca vou esquecer na 

primeira Festa do Leitão que foi organizada já com este Executivo, foi num concerto dos Blasted 

Mechanism, onde estava uma multidão de juventude e foi nesse momento, e já tinha passado 

quase um ano que o Executivo do Doutor Gil Nadais tinha tomado posse, que eu senti que 

Águeda realmente tinha mudado e senti orgulho, como tenho sentido nos últimos anos e que já 

aqui disse várias vezes e quero continuar a sentir. -------------------------------------------------------------

--------- Confesso-vos que estes quatro anos foram fantásticos e eu estou a referir-me a este 
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convívio convosco, foi muito bom conhecer-vos a todos, alguns que já conhecia, ouros não. 

Acho que tivemos sempre boas relações uns com os outros. Eu aprendi a admirar muito 

algumas pessoas que não conhecia e por quem hoje nutro grande admiração e respeito. Mas, 

recentemente desapontaram-me.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu sou militante do PS e não me envergonho de o dizer, mas se alguma vez tivesse que 

fazer alguma coisa que contrariasse a minha consciência eu não o faria. Eu nunca apoiaria uma 

pessoa só porque seria essa pessoa a ganhar ou pelo menos poderia ter uma esperança de 

ganhar. Eu nunca iria contra os meus valores, contra aquilo que eu acredito. Fiquei desapontada 

porque acho que Águeda merece mais e melhor, independentemente de quem venha ou não a 

conduzir os destinos de Águeda no futuro. Eu também me lembro de uma vez o Professor José 

Vidal dizer aqui que não acreditava em Deus, sinceramente, eu acredito em Deus, sou católica e 

praticante e voltarmos ao passado “Deus nos livre”. -----------------------------------------------------------

--------- Queria também falar sobre a Biblioteca, que não foi inaugurada mas foi aberta ao 

público, porque foi recente e eu queria aproveitar para aqui falar nisso, porque no passado 

Sábado a Biblioteca Municipal de Águeda ficou enriquecida com um importante espólio jurídico 

que foi doado por um Aguedense à Biblioteca Municipal e eu refiro-me ao Doutor Fernando de 

Oliveira, com quem eu tive o prazer de fazer o estágio, que é para mim uma referência e será 

sempre. O Doutor Fernando de Oliveira quando faleceu não deixou nada escrito, mas a família 

achou por bem, e porque ele era de Águeda e porque sabia que isso o faria feliz, doar à Câmara 

Municipal de Águeda todo o espólio jurídico de cinquenta anos de exercício da profissão e a 

Câmara de Águeda prontamente recebeu essa oferta. Quem tiver oportunidade de ir à Biblioteca 

poderá ver o espaço do Doutor Fernando de Oliveira e acho que isso é um motivo de grande 

orgulho para todos nós que somos de Águeda. Termino, dizendo que foi muito bom estar aqui, 

não sei se cá voltarei e muito menos não sei em que qualidade.” ------------------------------------------ 

--------- Joaquim Jorge da Silva Pinto:  ---------------------------------------------------------------------------

--------- “Eu não domino estas novas tecnologias dos computadores e dos CD’s que mandam 

para minha casa, mas agora com as novas oportunidades pode ser que eu ainda venha a 

aprender. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu não vou referir-me propriamente a este ponto, mas as palavras do Professor António 

Martins mexeram comigo, porque o Professor António Martins, que sabe que eu o estimo muito, 

não conheceu o Raul Conde. O Senhor Raul Conde foi um Senhor que veio da zona de Avança 

e vendia jornais e foi o responsável pela Biblioteca Municipal de Águeda, por cima da antiga 
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Farmácia Amaral. Realmente foi com ele que eu tive oportunidade de me cultivar bastante, 

porque eu não tinha dinheiro para ter acesso aos livros, a minha família tinha direito aos jornais 

e o Raul Conde até escreveu algumas biografias de pessoas de Águeda. Era um homem dado à 

cultura. O Professor Leastro é um homem de quem eu fugi e que fui mais cedo para o ensino 

primário porque se não entrava era ele o meu professor, mas eu conhecia o meu primo que 

chegava a casa ao meio-dia todo esgadanhado e sabia das réguas que ele enfiava pela 

garganta abaixo da rapaziada e das canas, sei das sovas brutais que ele dava aos seus alunos 

quando perdia a cabeça. O meu professor chamado António Dias Nogueira era uma pessoa 

excelente, bateu-me o que tinha a bater e eu agradeço-lhe as palmadas que me deu, mas 

civilizadamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Professor António Martins não conheceu o Raul Conde, mas conhece um rapaz 

baixinho chamado Silva, que era funcionário das finanças, faz parte do Circulo de Leitores e 

anda de porta em porta a entregar livros muito bons. Não sei se não será este Silva o indicado 

para ter o nome na Biblioteca Municipal, porque tem feito muito mais por Águeda e por todo o 

Concelho do que o Professor Leastro. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, o outro rapaz a quem deram o nome, não sei se deram bem, sei que é estudado 

em várias universidades e todos dizem que é um poeta fora do vulgar. Eu não sei muito de 

poesia, gosto mais da prosa. Acho que se o Professor António Martins tivesse pensado no Silva, 

que anda pelo Concelho a distribuir os livros, talvez fosse mais justo.” ----------------------------------- 

--------- António Manuel Fernandes Martins: -------------------------------------------------------------------

--------- “A única coisa que eu vou fazer é em direito de resposta ao que o Doutor Silva Pinto aqui 

disse. Eu agradeço-lhe a sua intervenção por uma razão, como sabe, as opiniões são coisas 

muito subjectivas, como é evidente e o Doutor Silva Pinto veio aqui provar e reforçar aquilo que 

eu disse. É que eu não vim aqui julgar o Professor Leastro, eu vim aqui julgar o funcionário da 

Gulbenkian que arrastou anos e anos a cultura pelas diversas Freguesias deste Concelho. Se 

hoje eu venho aqui falar consigo e aplico algumas palavrinhas um bocadinho melhor devo-o aos 

livros que o Professor Leastro me levava todos os meses, não o devo ao Manuel Alegre, porque 

de facto eu também não sou grande adepto da poesia nem da prosa dele e portanto por aí 

aprendi pouca coisa. Mas, Doutor Silva Pinto, dizia-lhe que ainda bem que aqui veio falar, 

porque se o Senhor ainda fala no Silva, então quer dizer que eu tive muita razão para dizer aqui 

que Águeda tem nomes muito mais sonantes e muito mais meritórios para ter o nome na 

Biblioteca, que, de facto, o Doutor Manuel Alegre  e aí estamos os dois de acordo , porque se 
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um levava os Reader’s Digest de porta em porta; o outro levava a Biblioteca de Freguesia em 

Freguesia. Como o Doutor Manuel  Alegre não levou nada de Freguesia em Freguesia,  no meu 

critério de justiça, eu achei que pessoas de menos dimensão nacional talvez merecessem a 

nível local o nome numa Biblioteca que, de facto, é local e não é nacional. Portanto, Doutor Silva 

Pinto muito obrigado por ter vindo reforçar aquilo que eu disse.”-------------------------------------------- 

--------- Alberto José Fernandes Marques:  ----------------------------------------------------------------------

--------- “Quero fazer uma intervenção muito breve que não estava prevista e também vem no 

âmbito destas informações do Senhor Presidente, onde constava também a Festa do Leitão e 

em relação à intervenção da Doutora Carla Eliana. ------------------------------------------------------------

--------- Por um lado, e não sei se terá percebido bem, porque nunca o Hilário, nem eu, nem as 

pessoas do PSD, eu vi nalgum momento insinuar ou dizer que eram contra as iniciativas do 

Agitágueda ou da Festa do Leitão, antes pelo contrário, tenho feito rasgados elogios ao Senhor 

Presidente da Câmara em relação a isso. E só também para fazer uma desabafo, porque quem 

não se sente não é de boa gente, quando eu ouvi a Doutora Carla Eliana referir-se que sentiu 

pela primeira vez o orgulho da juventude nas noites do Blasted Mechanism, que foi uma escolha 

na qual eu ainda ajudei, nessa altura que ainda estava de saída, já tive bastantes noites dessas 

antes deste Executivo estar em funções. A Festa do Leitão já vinha de há muitos anos. Eu 

lembro-me perfeitamente do primeiro grande ano de sucesso da Festa do Leitão com os Silence 

4, que teve uma enchente absolutamente fabulosa, nunca vista em Águeda naquele tempo e 

que movimentou toda a juventude aqui da região e tivemos muitos momentos desses antes 

deste Executivo, sendo que e aqui faço uma nota pública de grande apreço, o Doutor Gil Nadais, 

foi o Presidente da Câmara que mais forte apostou na Festa do Leitão. Eu sei do que estou a 

falar, porque enquanto estive em funções na ACOAG também tentei que houvesse um apoio e 

um envolvimento maior da Câmara na Festa e houve aquele que entendia que era possível ter. 

De facto, mais um dos grandes saltos que a Festa do Leitão deu e consolidou-se, foi, de facto, 

com este Executivo, mas daí até a Doutora Carla Eliana dizer que esse foi o primeiro grande 

momento da juventude em ÁGUEDA, isso não corresponde à verdade e era essa correcção que 

eu queria aqui fazer.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- José Manuel Gomes de Oliveira: ------------------------------------------------------------------------

--------- “Em relação ao Agitágueda; à Festa do Leitão e de tantos outros eventos, eu, no final de 

doze anos de muito trabalho que tive, cheguei à conclusão que não precisava de ter tido tanto 

trabalho, e digo-o com toda a convicção, porque cheguei à conclusão que eu precisava era de 
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ter realizado mais festas. Por exemplo, como a realizada no Sábado – a Tradicional Escarpelada 

Típica de Aguada de Cima - a qual envolveu muita juventude e onde participaram os Grupos dos 

lugares da Freguesia de Aguada de Cima. Penso que isso é cultura mas, se calhar, a aposta 

certa era eu ter convidado um grupo de grande nome e juntar muita gente, porque para muitas 

pessoas isso é que é importante e isso é que é cultura. ------------------------------------------------------

--------- Hoje, ao final de doze anos de mandato, aprendi a lição de que o importante é convidar 

um grupo famoso, gastar um dinheirão e então a juventude é fixada aqui em Águeda. --------------

--------- Aprendi também outra grande lição neste último meio ano, porque eu esforcei-me demais 

e não sei para quê. Passei todos os meus limites do que são razoáveis, em termos de horários; 

em termos de esforço político, para fazer alguma coisa, porque durante quatro anos eu consegui 

fazer muito pouco, quando estava habituado a fazer muito mais. ------------------------------------------

--------- Neste meio ano reforcei todas as minhas energias, fui buscar todas as minhas equipas, 

os funcionários, as máquinas, tudo o que eu podia, para fazer alguma coisa. De facto, foi o que 

eu, efectivamente, fiz. Não convidei nenhum grupo famoso para juntar as pessoas todas porque, 

felizmente, em Aguada de Cima, culturalmente as pessoas, incluindo os jovens, juntam-se para 

concretizarem os seus eventos e não precisam desses Grupos de grande nome. ---------------------

--------- Eu, hoje, fico um bocado triste e interrogo-me porque é que eu me esforço e empenho 

tanto a andar a fazer estradas e a fazer outros trabalhos, quando gastaram tanto em festas. Esta 

é a lição que eu tenho e posso dizer-vos que foi muito trabalho que eu tive nestes doze anos e 

nem me quero lembrar deste meio ano, nem quero pensar no que andei a fazer. Portanto, saio 

daqui à vontade, sinto-me aliviado, porque sei que me esforcei muito e que me empenhei para 

cumprir com os meus compromissos e com as minhas obrigações. --------------------------------------- 

--------- Em termos de Sessões desta Assembleia, reconheço que por vezes me excedi, mas fi-lo 

apenas para reivindicar as questões de interesse para a minha Freguesia, porque tinha 

objectivos e queria alcançá-los. Por isso, quero comunicar que nunca quis vir aqui prejudicar o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, nem ninguém. Nunca foi essa a minha intenção, mas 

sim porque tinha objectivos estabelecidos e queria alcançá-los. --------------------------------------------

--------- Não consegui realizar todos os objectivos, como desejava, consegui executar alguns, 

mas para tal tive que exigir e vir mostrar aqui nesta Assembleia, que é o lugar que eu penso que 

as pessoas se devem expressar e não como o Senhor Presidente da Câmara que se expressa 

muito com os boletins e outro tipo de informações. Quero acrescentar que eu não gasto dinheiro 

da Junta de Freguesia com esse tipo de coisas. ----------------------------------------------------------------
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--------- Assim, como também não gasto com o uso do telemóvel; não gasto com o uso do carro; 

não gasto nos litros de gasóleo. São uma série de despesas que me saem do meu bolso, 

porque eu nunca imputei uma única despesa de um equipamento meu que trabalhasse para a 

Junta de Freguesia de Aguada de Cima. Nunca utilizei esses meios - não sei ser político - mas 

posso afirmar que estou de consciência tranquila, que cumpri com as minhas obrigações e sinto-

-me honrado pelo cargo que desempenhei. ----------------------------------------------------------------------

--------- Eram estas as palavras que vos queria deixar e desejar-vos as maiores felicidades e 

êxitos a todos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Presidente da Câmara 

Municipal , deu as seguintes informações: ------------------------------------------------------------------------ 

--------- “Quanto ao Doutor António Martins, sobre a rotunda é uma obra que tem de levar água 

até ao IC2, não se resolve doutra forma. Vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa 

rapidamente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A loja do cidadão abriu com um conjunto de serviços, não tem todos os serviços. Falta o 

cartão de cidadão, que espero que dentro das duas próximas semanas esteja cá, bem com as 

cartas de condução, que ainda há algumas complicações para a resolver a nível de Lisboa para 

termos a emissão das cartas de condução, mas iremos sempre lutando para termos mais 

serviços, não é um processo fechado. Veio um conjunto mínimo de serviços e agora estamos a 

tentar ampliar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à Biblioteca Municipal não foi inaugurada, foi aberta ao público porque o que 

pretendíamos é que ela sirva a população e quanto aos nomes indicados, eu acho que são 

conceitos diferentes. Aquilo que eu lhe posso dizer é que o espólio político do Manuel Alegre 

virá para Águeda na próxima semana e talvez nós tenhamos, com estas dádivas e com outras 

que se possam perspectivar, não uma Biblioteca Local, mas um serviço nacional, porque o 

Manuel Alegre, neste momento, é estudado numa cadeira em Bolonha. Há um extracto sobre a 

obra dele, que está traduzido em não sei quantas línguas e também tem uma carreira política. 

Neste momento, aquilo que virá para a Biblioteca é o seu espólio político ou grande parte dele. 

Virá também o manuscrito ALMA, que retrata a nossa terra. Eu, pessoalmente, votei 

favoravelmente, subscrevo a proposta, que apresentaria também. Eu acho que em termos das 

letras é a nossa maior figura. Há outras pessoas relevantes e os nomes são sempre discutíveis, 

há muita gente que teve um papel importante em Águeda, mas quem pode afirmar a Biblioteca a 

um nível mais elevado, eu penso e estou convicto, que é o Manuel Alegre; -----------------------------



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 29 de Setembro de 2009 
 

36 

--------- A Carla falou aqui no Agitágueda e na Festa do Leitão, é verdade que nós incentivámos 

a subida e mantendo sempre a mesma fonte dos dados de dois mil e cinco para dois mil e nove 

subimos de vinte mil para sessenta mil participantes na Festa do Leitão, mas eu acho que é 

mais interessante o Agitágueda, movimenta mais e é um desafio alargá-lo a Agosto também, 

não quer dizer que tenha que ter a mesma quantidade mas nós temos condições para ter aquele 

rio animado e por isso é um desafio que eu acho que deve ser encarado. Mas aquilo que foi feito 

pela cultura, o inter-associativismo é que eu acho que marcou também verdadeiramente este 

mandato, os espectáculos que foram feitos, o Alma, o Rio Povo e a Banda do Concelho, acho 

que são um abrir de caminhos e um traçar de oportunidades para as colectividades do 

Concelho, porque nesta mesma sala eu tive oportunidade de dizer aos grupos, às Instituições e 

Colectividades de Águeda, que eles tinham de inovar e perguntei-lhes mesmo quantos deles é 

que iam ver o mesmo filme porque têm sempre o mesmo programa, fazem sempre as mesmas 

coisas e é natural que depois de algum tempo não tenham públicos e na minha perspectiva é 

este o desafio para a área cultural, nós termos por um lado o inter-associativismo e a inovação 

nas Instituições. Obviamente que também temos a D’Orfeu que também cresceu e deu um salto 

enorme. Posso-vos dizer que a Outonolidades que é uma organização deles, vai de Vila Real de 

Santo António a Santiago de Compostela e inclusivamente estão a trabalhar com a Associação 

de Municípios, com a CIRA desta região, onde promovem intercâmbios e percorrem os 

diferentes Concelhos. Neste momento, Águeda marca na área cultural e uma das indústrias de 

futuro, aquilo que dizem, juntando ao Turismo, é a Indústria Cultural e penso que terá que ser 

também uma proposta a desenvolver.” ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- 3.2 – PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ---------------------------------------------------- 

--------- a) Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Águeda de 

REGULAMENTO DE VENDA DE LOTES , nos termos da proposta e ao abrigo do disposto na 

alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------------------------------------------------- 

--------- b) Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de Águeda de PLANO DE 

PORMENOR e do respectivo RELATÓRIO AMBIENTAL FINAL , nos termos da proposta e ao 

abrigo do disposto na alínea a), do n.º 3, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da Assembleia, 

tendo sido feitas as seguintes intervenções: ---------------------------------------------------------------------- 
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--------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos : ----------------------– -------------------------------------------

--------- “Começo a minha intervenção por dizer que não vou votar contra este ponto e começo 

exactamente por aqui para ver se o PS desta vez deixa-me acabar a minha intervenção, que é a 

maneira que eu tenho de, pelo menos, explanar as minhas ideias com alguma calma, sendo 

certo que toda a gente desta Assembleia fugiu às regras e eu fui o único que teve que ser 

penalizado por elas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vamos a esta questão e eu não sei se o Senhor Presidente me autoriza ou não, eu 

penso que quer o Plano de Pormenor, quer o Regulamento estarão muito interligados, não sei 

se havia algum interesse em discutir isto em conjunto e depois podemos votar em separado, já 

fizemos isso em várias situações dentro desta Assembleia Municipal e penso que não haverá 

grandes problemas neste processo. --------------------------------------------------------------------------------

--------- A primeira palavra vai para a intenção e nesta matéria estou desde o início do mandato 

de acordo com o Senhor Presidente da Câmara e com o Parque Empresarial do Casarão. 

Tivemos oportunidade de discutir esta situação várias vezes, recordo-me inclusivamente que 

falamos sobre a baixa do preço em relação ao LIDL; recordo-me sobre as taxas e situações 

deste tipo, sobre as quais estou inteiramente de acordo com a ideia do Senhor Presidente do 

que nos é proposto aqui. Desde o princípio é uma batalha nossa dos tempos em que 

militávamos juntos no mesmo Partido e desde os tempos em que iniciámos na política e fora da 

política, a necessidade de termos um Parque Empresarial devidamente estruturado. Obviamente 

que não temos só estes, os outros ainda falta muitas condições, ainda não são as primeiras 

indústrias que vêm para Águeda, às vezes esquecemo-nos um bocado deste processo. -----------

--------- Parabéns, Senhor Presidente, é uma obra que não está terminada, está iniciada. 

Concerteza que no próximo mandato, quem cá estiver, terá oportunidade eventualmente de 

conseguir concluir. Não sei se conseguirá concluir a obra na sua totalidade mas é possível, 

porque no calendário só a parte das infra-estruturas vão demorar cerca de quatro anos a 

sinalizar, isto a correr bem o calendário que nos é proposto. Portanto, acho que é de enaltecer 

todo este projecto, sendo certo que lhe vou fazer algumas perguntas e peço que não se irrite, 

são perguntas para que efectivamente nós fiquemos esclarecidos e que a população também 

fique esclarecida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Como sabe, já no início tivemos alguma troca de informação, já falámos na apresentação 

pública que o Senhor fez aos empresários, na sexta-feira passada, alguns pontos que eu tenho 

divergências em relação ao que está aqui apresentado. Eu mudava-os porque acho que são 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 29 de Setembro de 2009 
 

38 

pontos que não são favoráveis aos empresários, não são favoráveis à captação de empresas, 

mas não são pontos que me levem a votar negativamente este processo. ------------------------------

--------- As primeiras perguntas têm a ver com a área deste Parque. Vamos ver se me consegue 

elucidar: Nós, hoje, vamos votar um Plano de Pormenor, aliás, isto até está ao contrário, 

primeiro vamos votar o Regulamento e depois o Plano de Pormenor, se calhar, devia ser votado 

tudo ao contrário, porque se não houver Plano de Pormenor não há Regulamento. Vamos 

discutir um Plano de Pormenor e a seguir vamos votar e este Plano de Pormenor diz respeito só 

a esta área dos terrenos que nós vamos votar neste Regulamento. ---------------------------------------

--------- Não sei se é verdade ou se é mentira, mas chegou-me aos ouvidos que os terrenos em 

causa não estarão todos adquiridos. Por isso, a primeira questão, que para mim é fundamental, 

é saber se é verdade ou se é mentira que há terrenos que não estejam adquiridos. Quero que o 

Senhor Presidente me esclareça se estão todos adquiridos, se estão todos registados ou se 

existem promessas de compra e venda com eficácia real, porque aquilo que se constou esta 

semana é que haverá algumas parcelas de terrenos que não estejam adquiridos e isto, no meu 

ponto de vista, muda um bocado o princípio do que temos estado aqui a discutir. Eu tenho 

alguma dificuldade em ir discutir a venda de um terreno que não é nosso. ------------------------------

--------- A segunda questão é esta: O Senhor Presidente disse há bocado que estariam 

adquiridos cerca de quinhentos mil metros quadrados, porque penso que vi na apresentação do 

Plano de Pormenor cerca de setenta e cinco hectares, que são cerca de setecentos e cinquenta 

mil metros quadrados, Penso que o Doutor Pedro Alves poderá aqui ajudar neste tipo de 

processo porque o que importante aqui é esclarecer, não é combate político, pelo menos da 

minha parte. Gostava que nos desse uma indicação em relação aos metros quadrados pagos, 

penso que ouvi na Assembleia que foi cerca de dois euros e meio o metro quadrado. Queria 

saber se consegue dar por ordem de ideias, qual é o valor médio, máximo e mínimo pagos ao 

metro quadrado. Aquilo que eu vi da apresentação do Plano de Pormenor, foi que o valor das 

infra-estruturas globais é um valor de quatro milhões e trezentos mil euros, é o valor que nós 

temos que despender para realizar as infra-estruturas todas neste Parque Empresarial. Aquilo 

que eu vi também na calendarização é que há uma parte que avança em cerca de dois anos, 

que é o arruamento um, dois, três e quatro, que é o primeiro a avançar e que o valor das infra-

estruturas são cerca de dois milhões e duzentos mil euros. É importante fazer as perguntas para 

que as pessoas possam perceber isto. ----------------------------------------------------------------------------

--------- A questão que eu coloco é esta: para estes quatro milhões e trezentos mil euros já há 
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apoios garantidos? Já há contratos assinados? Quais são os valores garantidos? Quais são os 

contratos que existem para estes quatro milhões e trezentos mil euros na sua globalidade? -------

--------- Sobre o Plano de Pormenor, tenho mais duas ou três situações. A primeira situação tem 

a ver com a altura das edificações. Eu já discuti isso com o Senhor Presidente, penso que o 

Doutor Pedro Alves terá uma versão diferente, tem a do Senhor Presidente, obviamente, ou 

vice-versa. E isto porque nós temos um conjunto de lotes em que existe um lote de noventa mil 

metros quadrados, que é o lote que estará destinado para o LIDL e também lhe queria perguntar 

se, efectivamente, já existe um compromisso assinado entre a Câmara de Águeda e o LIDL. Há 

um lote de noventa mil metros quadrados que permite uma construção em altura de cerca de 

dezoito metros lineares, não quer dizer que eles utilizem, mas permite. Do meu ponto de vista, 

toda a parte que diz respeito à armazenagem, ou pelo menos uma parte, também devia permitir 

a mesma altura, porque hoje em dia os armazéns são cada vez mais em altura, até às vezes 

dezoito metros não chegam, porque hoje criam-se já armazéns de vinte e cinco metros, 

armazéns automáticos e esse tipo de situações, mas já estamos ali a tabelar o LIDL nos dezoito 

metros, enquanto todos os outros são tabelados pelos doze metros. Diz o Senhor Presidente 

“Não Hilário, o artigo dezoito do Plano de Pormenor diz que não, diz que não é permitido que a 

altura da edificação ultrapasse os valores constantes do quadro síntese – este quadro síntese é 

o que define os dezoito metros e os doze metros -, anexo a este Regulamento, com excepção 

das construções que, por razões de ordem técnica ou de lei out, assim o necessitem, devendo 

tal ser devidamente justificado e analisado, caso a caso, pela Câmara Municipal”. -------------------

--------- Nós estamos a falar de um Parque Empresarial, nós não estamos a falar dos prédios de 

três andares aqui no Centro da Cidade, que o Senhor Presidente gosta muito de regulamentar. 

Estamos a falar de um Parque Empresarial e cada vez mais hoje, no que diz respeito às áreas 

de armazenagem, as alturas são aproveitadas. Eu sei que o Senhor já me disse que há ali uma 

pista de aviação e que não é para caber lá o A trezentos e oitenta, mas são outros aviões. Não 

sei se isso é um limite ou não, mas já há lá dezoito metros no LIDL, podemos, se calhar, 

considerar outras áreas de dezoito metros. -----------------------------------------------------------------------

--------- Neste Regulamento há muitas situações que remetem depois para a Câmara, para isso 

quase que não vale a pena haver Regulamento, se remeter tudo para a Câmara então não é 

preciso Regulamento, já se sabe que há ali uns terrenos, vamos vender e cada um vai à 

Câmara, apresenta a sua proposta e negoceia directamente. Do meu ponto de vista, eu acho 

que nós devíamos ter aberto isto mais, se calhar, hoje já não é possível, mas quanto a mim é 
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esta a minha opinião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Há outra situação com a qual não concordo mesmo, que é a história de só podermos 

construir de dois pisos acima da cota de soleira e um abaixo, e isto quer dizer que podemos 

construir aquilo que na nossa gíria é rés-do-chão e primeiro andar e podemos construir uma 

cave, é aquilo que eu entendi disto. Eu quero dizer que um armazém de doze metros de altura, 

nós podemos construir rés-do-chão na parte dos escritórios, rés-do-chão, primeiro e segundo 

dentro do armazém, ninguém vê, está ali enquadrado e não tem qualquer tipo de problema. 

Aliás, por exemplo, se formos à empresa EEE tem rés-do-chão, primeiro, segundo e terceiro. Eu 

não vejo porque é que é esta limitação, acho que há alguma paranóia de altura em Águeda. -----

--------- Eu não vou votar contra mas, é um pormenor com que não concordo, porque acho que é 

limitativo em relação aos empresários. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Outra situação com a qual eu também não concordo muito, é com o ponto sete, que vou 

dizer basicamente o que isto é. Há aqui depois umas bonificações que penso que poderão ser 

cinco, sete e meio e dez por cento para a área da criação de emprego. Os lotes são definidos a 

vinte e cinco o metro quadrado e depois há umas áreas de bonificação que podem ser de cinco, 

sete e meio e dez por cento em relação ao preço, em função do número de postos de trabalho a 

criar. Á parte disto, a Câmara também diz que pode haver uma negociação directa e pode ser 

definidos outros preços, como foi no caso do LIDL, isso é óbvio, a Câmara pode sempre decidir 

tudo nestas questões. A empresa propõe-se a criar um conjunto de postos de trabalho, mas 

durante cinco anos tem que deixar lá a caução do valor que teve de redução, caução em 

numerário ou em garantia bancária. Isto são custos, muitas das vezes, elevados. Penso que há 

outras formas de o garantirmos, da mesma maneira como o Senhor Presidente põe outras 

formas para garantir o direito de reversão, também pode haver aqui o mesmo tipo de situação. 

Eu acho que hoje em dia se trata muitas vezes as empresas de forma duvidosa, há ideia de que 

o empresário é o mal feitor, é a pessoa que quer os dinheiros para o carro, para a casa, mas eu 

acho que esse tempo está a mudar. Infelizmente, hoje, os empresários estão cada vez mais a 

meter dinheiros do seu bolso nas empresas e têm cada vez mais dificuldades e devemos 

acompanhar um bocado este processo. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Eu acho que esta forma das garantias devia ser um bocadinho mudada, porque há 

outras formas de o fazer, se calhar não podemos hoje alterar, mas é a minha opinião. --------------

--------- Também não estou nada de acordo com o facto de seis em seis meses o empresário ter 

que lançar para a Câmara prova do número de funcionários que tem, sobre o caso de não o 
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fazer logo, passados vinte ou trinta dias a Câmara pode executar a caução bancária. Nas 

empresas hoje somos bombardeados todos os dias com inquéritos dos mais diversos tipos, 

todos os dias temos que ter pessoas a preencher um conjunto de papelada. Eu acho que 

devemos facilitar um bocado neste processo. É de ano a ano que nós muitas vezes fazemos a 

prova do número de pessoas que temos. É um pormenor, dirá o Senhor Presidente. Depois, eu 

acho que o artigo dez, em que tem os critérios de selecção, onde tem um conjunto de situações 

em que nos critérios de preferência, dá-se preferência a empresas que criam os maiores 

números de postos de trabalho; transferência de instalação de aglomerados urbanos; empresa 

em que o interessado seja sedeado no Concelho; empresa em que o interessado apresente 

maior pendor de inovação nos produtos. E os jovens empresários? Os jovens não contam para 

coisas nenhuma? É só um alerta, porque era importante também sobre esta matéria, os jovens 

também podem ser empreendedores; pensámos nas novas empresas que muitas vezes são 

fundamentais para rejuvenescer o nosso tecido. ----------------------------------------------------------------

--------- Depois, há outra coisa que eu não concordo mesmo nada, é com o tal direito de 

preferência da Câmara dos quinze anos. Já discutimos isto aqui na apresentação que o Senhor 

Presidente e o Doutor Pedro tiveram a amabilidade de fazer a algumas das empresas aqui 

presentes. Concretamente acontece o seguinte: nós compramos um terreno, montamos a nossa 

empresa e estamos durante quinze anos para vender a nossa empresa, que inclui o terreno e as 

mais valias, temos sempre, durante quinze anos, a Câmara com o direito de preferência sobre 

este processo. Um empresário que investe ao fim de cinco anos a economia muda tanto, quinze 

anos neste processo, parece-me verdadeiramente inconsistente. Eu não estou de acordo com 

isto, assim como não estou de acordo no artigo catorze sobre penalidades e reversão de lotes, 

onde no ponto seis diz: “No caso de intervenção de uma entidade de leasing na escritura de 

aquisição do lote, o direito de reversão será substituído por uma caução bancária ou por uma 

garantia bancária à primeira solicitação, à escolha da Câmara Municipal, para garantia das 

obrigações e prazos previstos no presente regulamento, que no acto da transmissão do bem, 

deverá ser exigida ao locatário do leasing e que represente o valor da diferença entre o preço do 

terreno praticado e o valor que lhe é atribuído pela Câmara Municipal, garantia essa que terá 

uma duração de quinze anos”. Deixe ver se eu interpretei este artigo bem. Eu compro um 

terreno, preciso de fazer um leasing do terreno e das minhas instalações e tenho que prestar, ou 

eu ou a sociedade locadora, mas sou eu porque a sociedade locadora está aqui para ganhar 

dinheiro, uma garantia bancária à Câmara por isto. ------------------------------------------------------------



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 29 de Setembro de 2009 
 

42 

--------- Senhor Presidente, eu acho que este Regulamento é muito leonino para os interesses da 

Câmara. Nós estamos aqui para defender os interesses da Câmara. No fundo, este Parque 

Empresarial é uma tentativa sua e do nosso Município e que eu lhe dou valor por isso, para 

irmos buscar mais empresas, mais empreendedores para o nosso Concelho. Nos momentos 

que correm nós precisamos de outra agilidade. Este Regulamento é um Regulamento cheio de 

notas, que a maior parte das pessoas não vão perceber e depois afasta-nos muitas das vezes. 

Eu sei que o Senhor Presidente diz que, neste momento, tem muitas pessoas interessadas, eu 

acredito que tenha, mas também sabemos que há um ano as condições eram completamente 

diferentes. Eu penso que nós devíamos ser facilitadores desta operação junto dos empresário e 

aqui criamos muitas situações. Eu estou a ver, por exemplo, um empresário estrangeiro a querer 

vir investir aqui, quando lhe começarem a dizer que tem que deixar uma garantia por quinze 

anos, quando lhe começarem a dizer dos quinze anos de preferência, eles perguntam o que é 

isto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O que está aqui é uma acção conjunta da Câmara que tem que fazer valer os seus 

direitos. Este Parque Empresarial vai ser financiado por dinheiros públicos e eu entendo 

perfeitamente que não é para a especulação imobiliária, mas há outras formas de o fazer e o 

Senhor Presidente está a tentar garantir isso e muito bem. Há formas de o fazermos. Ao fim de 

cinco anos da empresa estar a laborar as coisas devem ser livres, porque ao fim de cinco anos 

da empresa estar a laborar o empresário já não quer fazer dinheiro na venda do pavilhão, só se 

o negócio e as coisas lhe estiver a correr muito mal e o que nós queremos são empresários que 

ganhem dinheiro e se estiverem com dificuldades que encontrem formas de resolver as suas 

dificuldades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu acho que a ideia é muito boa, estou do seu lado, não voto contra este processo, mas 

quero dizer que tem aqui alguns pontos que têm que ser melhorados e a ideia disto é uma ideia 

muito estatizada no processo da forma como nós abordamos isto. ----------------------------------------

--------- Estas foram algumas das situações que eu aqui apanhei em termos globais. ----------------

--------- Só mais uma pequena questão, mas esta do ponto de vista técnico: Fomos informados 

que havia um projecto tipo feito para este processo que é cedido aos próprios empresários. Este 

projecto tipo não é assinado por nenhum dos técnicos da Câmara, certo? Se é, tenham em 

atenção esse pormenor porque eu não sei se é permitido este tipo de situação. É só um alerta 

que deixo porque; às vezes, pode-nos passar.” -----------------------------------------------------------------   
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--------- José Manuel Gomes de Oliveira:  ------------------------------------------------------------------------

--------- “Começo a minha intervenção por dizer que vou votar contra este Plano de Pormenor, 

não para impedir que avance. Vou justificar e a minha justificação, que é muito simples e eu 

como técnico que sou, tenho essa obrigação. Depois de analisar o quadro do Plano de 

Pormenor, basta olhar para o número de pisos para votar contra, porque acho que está 

completamente desajustado da realidade dos dias de hoje. Há aqui um desfasamento entre o 

Plano de Pormenor e a realidade. No quadro que nos apresentam, que são cinquenta e oito 

lotes, um dos lotes tem uma cércea máxima de dezoito metros, que é o máximo de altura que se 

pode construir, que eu penso que é para o LIDL; depois a maioria tem doze metros e depois há 

outros com nove metros. Portanto, há pavilhões com nove metros; com doze metros e com 

dezoito metros. Nós ao limitarmos a altura, estamos logo a introduzir um entrave; se estamos a 

impôr os nove metros estamos logo a dizer que não se pode construir mais de nove metros, 

embora haja o tal artigo dezoito que fala nas questões técnicas e de lei out, mas isto não pode 

ser bem assim, porque se um industrial que compre um lote, sabe logo que pode construir x 

pisos com a cércea de x metros.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao número de pisos, para mim é completamente desajustado e isto vai de acordo 

com o que o Engenheiro Hilário referiu em relação à empresa EEE e verifica-se que isto está 

completamente ultrapassado, porque a empresa EEE tem três ou quatro pisos acima do solo e 

fazendo a leitura do quadro, aqui o máximo que é permitido são dois pisos acima do solo e um 

piso baixo do solo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, se um empresário tem um pavilhão com nove metros, tem dificuldade em fazer 

três pisos, mas como a maior parte dos lotes tem doze metros, com facilidade faz três pisos 

acima do solo para área de exposição, administrativa e arquivo. Há casos concretos e recentes. 

Eu próprio projectei um pavilhão da Jonosil, que está a ser construído, tem três pisos acima do 

solo, porque o pavilhão tem doze metros de altura. ------------------------------------------------------------

--------- Nos dias de hoje tem que se aproveitar a área e o espaço porque o terreno é caro. Eu 

não estou contra o Plano de Pormenor, só que o que nos é apresentado neste quadro tem que 

ser mudado, porque o número de pisos está completamente desajustado. Construir só dois 

pisos acima do solo nos cinquenta e oito lotes está completamente desajustado. O Engenheiro 

Hilário referiu aqui que há muitas empresas que têm que construir os silos e depois querem os 

silos tapados e atingem alturas elevadíssimas. Portanto, pergunto porque é que nós havemos de 

estar a limitar a altura a nove metros? Porque é que não pomos a bitola a mais metros? Nós, 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 29 de Setembro de 2009 
 

44 

depois, até podemos construir menos, se a empresa quer construir seis metros não tem 

problema, se quer construir com nove metros também não tem problema nenhum. Então, 

porque é que estamos a limitar? Será por uma questão de arquitectura, na zona industrial? As 

pessoas querem é tirar rentabilidade dos pavilhões em termos económicos e em termos de 

construção e este quadro está completamente desajustado. Nos dias de hoje isto já não se faz; 

hoje faz-se com três, quatro e cinco pisos. Eu não vejo qual é o problema de no lote que tem a 

cércea de dezoito metros, porque é que não há-de ter, por exemplo, quatro pisos? Eu não vejo 

problema nenhum, basta aqui no quadro dizer que pode construir quatro pisos, que é o máximo 

que é permitido, basta mudar dois pisos. Senhor Presidente, em termos técnicos podem dar-me 

as explicações que derem, agora eu não tenho que estar sempre limitado à Câmara para 

comprar o lote e depois tenho que ver se a Câmara me aprova ou não o projecto. Não pode ser 

desta forma, eu tenho que chegar ali e comprar um lote e sei que posso construir um pavilhão 

com doze metros e com quatro pisos e não tenho que estar dependente do poder político, nem 

de nada, é uma questão de fazer as coisas como devem ser feitas. Na minha opinião, só por isto 

terei que votar contra. Quando se faz um loteamento de um Plano de Pormenor este quadro é 

que vale. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu acho que o Executivo deveria retirar este ponto, não para atrasar, se quiserem façam 

outra reunião já de imediato e alterem este quadro. É simples de fazê-lo e fica o assunto 

resolvido de uma vez. Agora, não podemos estar a aprovar uma coisa que está completamente 

desajustada dos dias de hoje, eu acho que é completamente utópico. Eu, às vezes, voto a favor 

e outras voto contra, tenho esse poder porque felizmente estou à vontade. Nós não temos que 

votar por votar. Para votar nós temos que analisar as coisas e para as pessoas que não têm 

formação técnica, devem procurá-la e ver com outros técnicos qual é o parecer sobre eles. Eu 

gostava que o Doutor Pedro Alves me explicasse porque é que num pavilhão com dezoito 

metros de cércea eu só posso fazer dois pisos acima do solo. É pelo artigo dezoito que eu fico 

limitado aos poderes da Câmara? Isso nunca, isso não é democracia, é estar à espera que 

depois os políticos aprovem isso”. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Manuel Antunes de Almeida:  -----------------------------------------------------------------------------

--------- “Senhor Presidente, a minha pergunta refere-se ao Plano de Pormenor e tem a ver com 

uma questão que se prende com terrenos adquiridos ou por adquirir. O Plano de Pormenor, que 

há-de ser aprovado por nós e depois registado, sugere-me a seguinte dúvida: Será que nós 

podemos aprovar um Plano de Pormenor sem que os terrenos estejam comprados e registados 

em nome da Câmara? Podemos aprovar um Plano com terrenos de estranhos? Esta é uma 

questão que coloco porque mais tarde se não se conseguir adquirir esses terrenos há aqui um 

desfasamento entre o Plano de Pormenor e a realidade. A minha questão também tem a ver 

com o facto de, efectivamente, nós, metendo no Plano de Pormenor, terrenos que não são da 

Câmara, podemos com isso estar a valorizar, o que há uma grande desigualdade, em relação a 

alguns proprietários e relativamente a outros, porque eu sou proprietário daquela área, o terreno 

não é da Câmara e eu mete-o no Plano, este terreno pode dar um salto colectivo extraordinário. 

Há aqui um problema gravíssimo de desigualdade perante aquele que só porque teve o terreno 

próximo do novo Parque Empresarial é altamente beneficiado, o que me parece uma forma 

profundamente injusta.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Presidente da Câmara 

Municipal , deu as seguintes informações: ------------------------------------------------------------------------ 

--------- “Todos os terrenos deste Parque Empresarial, aqueles que têm construção ou estão 

adquiridos e pagos ou têm contrato de promessa de compra e venda com o Executivo. A 

Câmara, nesse contrato, colocou lá a possibilidade de a partir de um determinado momento, que 

acho que eram três meses após o momento da elaboração do contrato, de poder entrar nos 

terrenos. Quero dizer-vos que dentro da área de construir são muito poucos aqueles que ainda 

não estão escriturados. Os terrenos que têm capacidade de construção dentro deste Plano, 

estão todos comprados. A Câmara já entrou lá e tem contratos sobre todos os terrenos desta 

zona. Há terrenos numa faixa de protecção de incêndios, mas esses a Câmara não comprou 

alguns deles nem os vai comprar nunca. Uns não comprou; outros já comprou, porque é para 

expansão do Parque; outros não irá comprar nunca, porque não precisa deles para isso, fica na 

área da gestão de combustíveis do Parque Empresarial. -----------------------------------------------------

--------- Nós podemos vender terrenos que não são nossos, isto é, venda de bens presentes por 

bens futuros, é o contrato que se pode efectuar com as entidades, porque isto tem um processo, 

que agora estamos a concluir aqui, de loteamento. Há todo um procedimento que é preciso 

concluir e que se pode vender o lote x aprovado no Plano e os terrenos ainda não serem 
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inclusivamente da Câmara e a Câmara já estar a vender, é uma situação possível em termos 

jurídicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O valor por metro quadrado que foi estipulado, penso eu que foi quatro ponto cinquenta e 

três o metro quadrado a que foram pagos os terrenos aqui. Há outra forma de negociação, mas 

penso que nesta zona não está nenhum envolvido. Foi tudo feito com área real, feita pelos 

topógrafos da Câmara com levantamento topográfico dos terrenos, não quisemos saber daquilo 

que estava na Conservatória. Nós comprámos aquilo que efectivamente lá estava. Há outros, 

mas penso que nesta zona não há nenhum que esteja nestas circunstâncias, que é a permuta 

de terreno sem nada, a pinhal, por vinte por cento de terreno infra-estruturado. Quem tem lá 

uma parcela diz à Câmara que não quer vender mas que aceita ficar com um lote, que são vinte 

por cento do terreno com que fica, tem cem mil metros fica com vinte mil. ------------------------------

--------- Há uma outra modalidade, que é a pessoa poder ficar com parte em lotes e receber 

também uma quantia, que foi utilizado no início mas as pessoas desistiram, pelo que nem sei os 

valores, mas bate tudo nos mesmos valores, é igual, mas são modalidades diferentes. São três 

modalidades que temos para negociar estes terrenos. Isto tem setenta e cinco hectares porque 

conta também com a faixa de incêndio, portanto a parte do Parque Empresarial é bastante 

menor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós no Plano tínhamos de fazer uma indicação das fases do Plano, isso não quer dizer 

que seja assim obrigatoriamente; há alguma flexibilidade nisto, mas a nossa ideia e temos 

verbas para isso, não sabemos os valores reais das infra-estruturas estão a fazer os projectos, 

temos estimativas das infra-estruturas, mas quando tivermos o valor real das infra-estruturas 

temos comparticipação para avançar com este processo. Aquilo que nós desejamos e temos um 

compromisso, que pode ser ultrapassado, em um de Abril de dois mil e onze, para as infra-

estruturas estarem lá na sua totalidade para servir o LIDL, porque ele entra a funcionar nessa 

altura. Depois, em termos de capacidade de iniciarem as obras, passa lá a rede de águas 

relativamente perto e nós temos um PT que poderá servir para as obras no Casarão. Portanto, 

temos condições para que possa iniciar e fazer as obras em simultâneo à execução das infra-

estruturas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre o compromisso com o LIDL temos uma carta deles a manifestar o interesse em 

adquirirem essa parcela, ainda não é um contrato de promessa de compra e venda. Nós 

estamos aqui a fazer um Parques que tem quatro hectares de espaços verdes, não estamos a 

fazer como em qualquer Parque Industrial que têm as empresas umas em cima das outras. Isto 
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aqui é para ter uma situação de qualidade e nós não estamos preocupados em deixar vir para 

aqui também qualquer um. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, há aqui alguns condicionalismos de que nós não queremos, de forma alguma, 

abrir mão. Este parque foi estudado para que a pista de aviação funcione e nós temos aqui 

alturas que não podem ser ultrapassadas. O LIDL pode ter dezoito metros naquela situação 

porque não influi com as áreas de protecção à pista e temos outros que têm que ser mais 

baixos. Quando a pessoa se dirige à Câmara para comprar um lote x fica a saber quais são as 

condições e se não pode escolher um lote junto à pista de aviação, onde quer fazer dezoito ou 

vinte metros e isto tem a ver com os níveis e a capacidade de armazenagem porque vai pôr em 

causa outros projectos que a Autarquia tem e nós temos de ter esta capacidade. Se quiser para 

a outra ponta, somos capazes de ter lotes com essas condições. ------------------------------------------

--------- Nós quisemos dar o máximo de abertura para que pudesse haver flexibilidade nas 

respostas. Nós não temos que estar a prever as coisas todas. Nós garantimos um mínimo e se 

depois quiserem mais, vêm falar com a Câmara e o interesse da Câmara é promover o 

desenvolvimento do Concelho, pelo que se acha que o investimento é adequado. --------------------

--------- Imaginemos, por exemplo, que queria fazer trinta metros de altura, a Câmara pode 

entender que não está dentro dos objectivos e ponto final ou pode entender que o investimento 

não é aceitável para Águeda. Também tem que ter capacidade para dizer que não. Agora, na 

parte administrativa é verdade que isto só tem previsto dois pisos, isso está aqui no 

Regulamento, mas no restante pode ter os metros que forem entendidos e que forem 

necessários para a empresa desde que, na minha perspectiva, não ponham em causa as 

condições de segurança e da probabilidade da pista do aeródromo. Uma situação que eu acho 

que tem alguma razão em dizer que a Câmara tem aqui uma posição um bocado leonina nisto, 

de facto tem, mas o problema disto é que nós olhamos à nossa volta e vemos os Parques 

Empresariais todos infra-estruturados e os terrenos lá sem nada e muitos deles à espera de 

fazer algum dinheiro e especulação com eles e nós não queremos isso. Por isso, é que 

pusemos aqui estes entraves e depois aquilo que temos no Regulamento é que não podem ser 

transmitidas as instalações de uns para os outros, ou seja, nós não abrimos a porta a ir para lá 

alguém construir para vender para outros. Se for directamente para isso a Câmara tem 

capacidade de intervenção, porque nós estamos convencidos que dificilmente haverá terrenos 

em Águeda infra-estruturados a este preço no futuro e então o que é que acontece? Se nós 

deixamos isto livre, compra-se tudo e depois faz-se mais-valias e nós não queremos que essas 
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mais-valias vão para quem está a tentar especular. Agora, outra situação, é de fazer e ter uma 

empresa a laborar, não há nada aqui no Regulamento que diga que ele não pode vender a 

empresa. Vendeu a empresa e vendeu tudo. Da forma como foi feito este Regulamento não há 

essa situação e posso-vos dizer, inclusivamente, que há aqui um buraco, que é o seguinte, eu 

faço uma empresa, construo o pavilhão e depois vendo a empresa em vez de vender o pavilhão. 

Eu não quero imobiliárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós temos que dar garantias às entidades que querem vir para aqui, aliás, temos que ter 

garantias que isto não é desviado dos seus objectivos para que foi criado. Eu poderia andar à 

procura de outros investimentos para trazer para Águeda para ocupar o resto do Parque, mas 

não, neste momento vamos dar resposta àqueles que querem lotes pequenos e depois vamos 

ver. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto a este Regulamento e condições especiais, o LIDL veio cá e se houver outro 

investimento como o LIDL, vem à Assembleia Municipal porque ultrapassa este Regulamento. A 

Assembleia Municipal é soberana. Aquilo que nós estamos aqui a fazer é um Regulamento para 

o dia-a-dia para uma empresa que quer vir para Águeda, quer três mil metros, cinco mil ou dez 

mil metros e quer instalar-se rapidamente. Por isso, é que queremos ter um projecto tipo da 

Câmara, que tem que ser subscrito pelos técnicos da Câmara, que não está feito neste 

momento, mas nós queremos garantir a legalidade disso. ---------------------------------------------------

--------- Este Regulamento está feito de forma a termos dois momentos: Temos um conjunto de 

empresas que neste momento querem vir para o Parque Empresarial, pelo menos estiveram cá 

e manifestaram esse interesse e temos aqui uma procura de vários em simultâneo. Aquilo que 

depois irá acontecer, é que nós temos um empresário que se dirige à Câmara a dizer que quer 

adquirir um lote de terreno e podem construir nas condições que lhes são dadas, com a 

vantagem de ter um projecto tipo aprovado e rapidamente se poderem instalar. Tudo aquilo que 

sai da tipologia normal, para um grande investimento não é a Câmara que decide, a Câmara não 

pode ultrapassar este Regulamento, tem de vir à Assembleia Municipal. --------------------------------

--------- Sobre as cauções e as garantias, ninguém obriga o empresário a querer reduções de 

preço, se quer reduções tem de prestar provas de que está a cumprir e que mantém as 

condições dessa redução, se não cumpre o preço normal. ---------------------------------------------------

--------- Não há assim tanto terreno à venda a um valor inferior àquele que nós temos neste 

momento para este tipo de empresas. -----------------------------------------------------------------------------



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 29 de Setembro de 2009 
 

49 

--------- Aproveitava para dizer que na próxima semana vamos, através de uma parceria com a 

Universidade de Aveiro, abrir a incubadora de Águeda nas instalações do LIQ e da ESTGA. ------ 

--------- Quanto ao número de pisos, na área administrativa, pode ser cave, rés-do-chão e um; na 

área de armazenagem não pode ter mais do que dois pisos. ------------------------------------------------

--------- Aquilo que temos conhecimento de que há procura é armazenagens em grande altura e 

isso está previsto. Nós não queremos fazer disto um Parque Empresarial como há outros aí 

perto de nós, com umas empresas em cima das outras. Naquela área temos muitos hectares os 

espaços verdes e queremos que isto seja um exemplo. Estamos a trabalhar também com a 

Universidade, no sentido de ter aqui um conjunto de serviços que possa distinguir este Parque. -

------- Eu não vejo razão para que haja mais que dois e olhando à volta do nosso tecido e pode 

ser alterado se a necessidade mostrar isso, mas pela realidade que nós temos aqui à volta e das 

nossas empresas, a grande maioria na parte administrativa, não tem mais do que dois pisos, é 

isso que nós verificamos. Nós não queremos abrir isto e permitir tudo e mais alguma coisa.”------

--------- Ouvidas as explicações do Presidente da Câmara Municipal, o Membro da Assembleia, 

Hilário Manuel Ferreira dos Santos , fez, ainda, a seguinte intervenção: ----------------------–-------

--------- “Quanto à questão dos quinze anos não é bem assim, porque hoje em dia há muitos 

empresários em que as instalações estão no nome de uma empresa e a exploração está noutra. 

Posso-lhe dizer, por exemplo, que investimentos estrangeiros, muitas das vezes, não querem a 

instalação junto com a exploração. Acontece isso em muitas das situações e acontece que, por 

exemplo, está cá uma empresa que ao fim de cinco anos se montou, está cá a trabalhar, a 

instalação é de um e a laboração é de outro, às vezes, com accionistas em comum e a seguir 

querem vender a empresa a alguém que a compra, mas como são propriedades jurídicas 

independentes já temos ali o ónus da situação. -----------------------------------------------------------------

--------- Eu percebi a justificação do Senhor Presidente, é um bom plano, mas eu penso que na 

ideia de agarrar tanto, tanto, tanto, estamos outra vez nesta situação, que o empresário tem que 

pôr a mochila às costas, um maço de notas no bolso, desculpe o exagero, e vem ter com a 

Câmara à espera que a Câmara lhe aprove. O que o Senhor me diz é que eu não posso ter os 

dezoito metros ao lado da pista de aviação, certo, mas há outros lotes que pode, então na planta 

de síntese e nas condicionantes podia logo pôr que estes aqui podem ter logo dezoito metros. ---

--------- O que o meu colega José Oliveira tentou dizer foi o seguinte: nestas matérias quanto 

mais regulado estiver mais fácil é. As regras são conhecidas de todos, não dependemos de uma 

aprovação da câmara Municipal e de muito menos de uma aprovação de uma Assembleia 
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Municipal; um empresário agora para fazer um investimento não tem que andar aqui à espera da 

aprovação da Assembleia Municipal. Já houve situações de cedências de terrenos para estradas 

e outras coisas desse tipo, isso nós compreendemos, agora isto é um Parque Empresarial e é 

isto que está em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Os argumentos que o Senhor diz dos doze metros e das empresas com qualidade, hoje 

em dia a área de armazenagem é a área em altura, logo os doze metros são insuficientes. 

Quem tem doze metros, hoje em dia, utiliza na parte dos escritórios, dois, três, quatro pisos, 

consoante o que pode fazer, porque evidentemente é uma mais-valia para a própria empresa. É 

o que está aqui em causa. Mas, o Senhor Presidente tenta justificar o Plano e eu compreendo 

que tente justificar. Eu mantenho o mesmo que disse inicialmente, eu não vou votar contra, mas 

acho que isto podia ser melhorado. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- A questão que eu coloco é esta: Qual é a consequência de nós retirarmos e alterarmos 

isto? As alterações têm a ver com o número de pisos, têm a ver com poder pôr os dezoito 

metros em alguns lotes, têm a ver com os quinze anos, porque os quinze anos acho que é um 

bocado leonino e depois com as garantias bancárias para a frente e para trás. Hoje em dia 

compra-se uma empresa e muitas das vezes entrega-se o terreno e entrega-se a infra-estrutura 

a um leasing, são questões de financiamento das empresas e temos que andar a pagar depois 

cauções anuais durante quinze anos? Não me parece que isto seja correcto ou então estaremos 

a preparar este Parque Empresarial para empresários com muito dinheiro, mas eu sei que não é 

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

--------- Nós não estamos aqui numa luta, acho que o Parque tem regras a mais. Eu nem sei 

quais são as consequências de hoje não ser aprovado e ser aprovado daqui a um ou dois 

meses, não sei sequer se é possível isto, não sei se tem que estar outra vez em exposição 

pública. Era o que eu queria que me esclarecesse. Se o Senhor Presidente não quiser alterar 

não vou fazer disso um finca-pé, mas parece-me que o Senhor está a fazer finca-pé de uma 

coisa que dava outra abertura, dava uma outra visão. O Senhor acabou de demonstrar as mais-

valias de um Parque e não me venha dizer que construir armazéns com doze metros de altura 

que é o topo da qualidade, porque estamos completamente ao contrário. Hoje, os armazéns têm 

uma finalidade completamente diversa. Não me veja dizer o seguinte: “mas para que é que as 

empresas querem mais que rés-do-chão e primeiro andar?” ------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, hoje isso utiliza-se muitíssimo. Deve deixar as empresas decidirem e 

não há aqui uma crítica pelo vosso trabalho. Há uma tentativa de ajudar. ” ----------------------------- 
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--------- Concluída a intervenção anterior, o Presidente da Câmara Municipal  usou da palavra 

para prestar os seguintes esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------- 

--------- “Eu não quero deixar isto na mão dos privados, lamento, porque eu não quero que 

surjam dez pavilhões de doze metros e depois, ao lado, surja um de vinte metros, porque deixo 

de ter mão nestas coisas. Eu quero fazer um Parque Empresarial de qualidade. Vocês não 

confiam nas respostas do Executivo, dos que cá estiverem no futuro. Vocês acham que os 

Executivos não querem o melhor para Águeda? Aquilo que nós vemos nos outros Parques 

Empresariais é terrenos abandonados nas mãos das pessoas, que nem fazem, nem deixam 

fazer e isso eu não quero. Lamento, mas isto é para servir os empresários e quem precisa e 

quem quer criar riqueza, não é para especular e depois é para ter qualidade. Nós queremos ter 

regulamentação ou não queremos? Queremos deixar que seja tudo à vontade de quem vem 

para cá ou queremos manter uniformidade? Se eu for definir quais são as zonas de doze ou de 

quinze metros, depois se preciso de outras de nove ou de seis metros estou amarrado. Nós 

temos a possibilidade de criar alguma coisa de raiz, com qualidade como não existe e vamos 

abrir mão para que façam aquilo que querem? Não, vamos fazer as coisas com rigor. --------------

-------- Eu não vejo nenhuma Câmara que não vá procurar o melhor para o seu Concelho e tem 

de decidir se quer um investimento que vai para o Parque Empresarial com doze andares ou 

que vai com nove andares e põe isso à consideração e vai avaliar. Não sou eu, quem cá estiver 

é que tem que tomar essas decisões. Lamento, mas eu não quero a selva, eu não quero um 

pavilhão de seis metros e outro de vinte metros ao lado. Depois, tem outra coisa, se isto não for 

aprovado da forma que está, tem de voltar tudo atrás, CCDR, reuniões, aprovações, etc. Mas, 

independentemente disso, a minha posição nisto é que eu acho que a Câmara tem de manter o 

controle, nós não podemos deixar fazer de qualquer forma.” ------------------------------------------------ 

--------- De seguida, o Membro da Assembleia, José Manuel Gomes de Oliveira , usou da 

palavra nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- “O Senhor Presidente está a tentar confundir-nos, porque eu não disse que quero os 

pavilhões uns em cima dos outros, eu nem sequer estou a questionar a área de implantação dos 

pavilhões. O pavilhão ocupa aquela área, isto falando em volume, se não quer os tais pavilhões 

com dezoito metros, a maior parte deles tem doze metros, dando como exemplo, pavilhões com 

doze metros, como é que hoje se fazem normalmente os pavilhões? São com simples pórticos, 

com dois perfis e os pilares e depois tudo em chapa sanduíche e o tecto igual. Na frente 

imaginem que é uma fachada toda em vidro e por trás porque é que não pode ter os três pisos? 
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Uma fachada toda em vidro, como se usa hoje, com três pisos, que nem sequer se vêm os pisos 

da parte de fora e vê-se o pavilhão atrás, é que nem se nota os pisos. Então, porque é que nós 

vamos limitar os pisos? Acho que deviam ter pensado bem antes de fazerem este quadro. Eu 

estive a analisar isto e os meus cálculos não devem falhar muito. Estes lotes vão custar só nas 

infra-estruturas vinte e cinco euros o metro quadrado; se forem cinquenta hectares de terrenos, 

multipliquem por vinte e cinco euros e dá doze milhões e quinhentos mil euros, ou seja, dois 

milhões e quinhentos mil contos só para as insfra-estruturas no local. Depois, é preciso fazer lá 

chegar com as infra-estruturas todas e eu conheço bem as infra-estruturas e não estão assim 

tão perto, estão no mínimo no Vale Grande e estão algumas na Estrada da Variante da Póvoa. 

Portanto, somem aos vinte e cinco euros os quatro euros e cinquenta e três, penso que foi o 

preço da aquisição do terreno e somando já vamos à volta dos trinta euros. Agora, vamos somar 

mais as infra-estruturas todas para chegar lá e vejam em que preço já vai o terreno. Mas, eu já 

não estou contra porque isto já é um dado adquirido, os terrenos já estão comprados. E 

pergunto agora, o que é que vamos fazer a isto? As pessoas têm que pensar bem antes de 

fazerem as coisas. É muito bonito criar um Parque Empresarial mas não fizeram as contas e as 

contas estão aqui. Nos dias de hoje esta situação não tem jeito nenhum, façam o que quiserem 

mas é esta a realidade que eu quero aqui transmitir.” --------------------------------------------------------- 

--------- Concluída a intervenção anterior, o Presidente da Câmara Municipal  usou da palavra 

para prestar os seguintes esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------- 

--------- “Sendo assim, acho que era melhor desistir e deixar ir as empresas embora e continuar 

como sempre. As outras Câmaras aqui ao lado compram-nos sensivelmente ao mesmo preço e 

vendem-nos sensivelmente ao mesmo preço ou mais caro. Nós temos apoios comunitários para 

este projecto, temos contas feitas mas as nossas contas não valem nada, por isso, eu acho que 

mais vale desistir em Águeda, aquilo que se deve fazer é à partida desistir de tudo e deixar 

correr. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da 

Mesa colocou a votação a alínea a) e alínea b), referente ao Parque Empresarial do Casarão, 

tendo-se verificado a seguinte votação: ----------------------------------------------------------------------------

--------- Alínea a)  - Aprovada, por maioria, com um voto contra e seis abstenções, a proposta da 

Câmara Municipal de Águeda de REGULAMENTO DE VENDA DE LOTES , nos termos da 

proposta e ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------- 
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--------- Alínea b)  - Aprovada, por maioria, com um voto contra e uma abstenção, a proposta da 

Câmara Municipal de Águeda de PLANO DE PORMENOR e do respectivo RELATÓRIO 

AMBIENTAL FINAL , nos termos da proposta e ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 3, do 

artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Após a votação, foi feita a seguinte Declaração de Voto Contra , pelo Membro da 

Assembleia, José Manuel Gomes de Oliveira:  ---------------------------------------------------------------- 

--------- “Eu não sou contra o Parque Empresarial, assim como também estive a favor da 

instalação do LIDL. Voto contra pelo simples facto de a parte técnica da Câmara Municipal e o 

Executivo não terem realizado o trabalho em condições. -----------------------------------------------------

--------- Quero que fique bem esclarecido, em acta, que eu não estou a inviabilizar o Parque 

Empresarial, estou apenas a dizer que não tiveram capacidade para fazer as coisas como 

deveriam ter sido feitas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Uma vez esgotados os pontos da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia declarou aberto o Período destinado à Intervenção do Público , tendo-se 

verificado que não havia inscrições do público para intervir. -------------------------------------------------  

--------- De seguida, o Secretário da Mesa procedeu à leitura da Minuta da Acta desta Sessão, 

que posta a votação pelo Presidente da Mesa, foi aprovada por unanimidade. -------------------------

--------- Por último, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada esta Sessão da Assembleia 

Municipal, da qual, para constatar, se lavrou a presente Acta, que também foi aprovada, por 

unanimidade, e que vai ser assinada pelo Presidente e primeiro Secretário de Mesa. --------------- 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 


