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                                   ACTA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA  

                                   DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

              DE 28 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E NOVE 

 

 

 

 

 

------ Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho do Município, realizou-se a Quinta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, 

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

------  Ponto 1 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTAS: ------------------------------------------------------------ 

------ Ponto 1.1 – Acta da Reunião para efeitos de Eleição da Mesa da Assembleia de 30 de Outubro de 

2009; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 1.2 – Acta da 3ª. Sessão Extraordinária de 27 de Novembro de 2009; -------------------------------- 

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

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

------ Ponto 3.1 – Apreciação da informação escrita do Exmo. Sr. Presidente da CÂMARA 

MUNICIPAL DE ÁGUEDA 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; ------------------------------- 

------ Ponto 3.2. – Designação, pela Assembleia Municipal, de quatro Representantes para a 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Águeda (CPCJA), conforme pedido apresentado 

pela Senhora Presidente da Comissão de Protecção e ao abrigo do disposto na alínea l), do art. 17º, do 

Anexo à Lei nº 147/99, de 1 de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 3.3. – Apresentação dos Projectos a desenvolver pela Câmara Municipal até 2013. -------- 

------ A Sessão foi presidida pelo Senhor ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA DE ALMEIDA, Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada pelas Senhoras Marlene Domingues Gaio e Carla Eliana 

da Costa Tavares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tendo sido constituída a Mesa e verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Mesa 

da Assembleia Municipal, declarou aberta a Sessão Ordinária pelas vinte e uma horas, tendo 

cumprimentado os Deputados da Assembleia Municipal, o Executivo, a Comunicação Social e o Público 

presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ À Sessão Ordinária compareceram os seguintes Deputados da Assembleia Municipal: ----------- 

------ António Celestino Pereira de Almeida - PS; ----------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Manuel Antunes de Almeida - PSD; --------------------------------------------------------------------------------------

------ Margarida Nogueira Brenha -  PS; ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Alexandre Pires Duarte - PS; -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia (PJF): --

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Manuel de Almeida Campos – (VI-Ind.) - PJF de Espinhel; --------------------------------------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – (PSD) - PJF de Fermentelos; ---------------------------------------------

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

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

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

------ António Jorge Jesus – (CDS-PP) – Tesoureiro JF Préstimo--------------------------------------------------------

------ Pedro Alexandre Almeida Gomes – (PSD) - PJF de Recardães; -------------------------------------------------  

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

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

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – (CDS-PP) - PJF de Trofa; ------------------------------------------------------

------ Maria Alice Pereira Amaro Santos – (PSD) – Membro do Executivo – JF Valongo do Vouga. ----------- 

------ Não compareceu à Sessão e não solicitou a sua substituição o Senhor Deputado: ----------------- 

------ Pedro Daniel Henriques Domingues - Plenário – PJF de Macieira de Alcoba. -------------------------------- 

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes os seguinte Membros: -------------------------

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

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – PS – Vereador e Vice-Presidente; --------------------------------------

------ Manuel Correia Marques – PSD - Vereador; ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Brito António Rodrigues Salvador – PSD - Vereador. ---------------------------------------------------------------- 

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

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura das justificações de falta 

apresentadas pelos Srs. Deputados da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------------- 

------ De Pedro  António Machado Vidal – Presidente da Junta de Freguesia do Préstimo: ---------------

------“ Por me encontrar fora do país não me é possível estar presente na Assembleia Municipal de 28 de 

Dezembro pelo que delego a minha representação no senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia do 

Préstimo, António Jorge de Jesus. Sem mais, apresento a V. Exª os meus respeitosos cumprimentos.”----   

------ De Carlos Alberto Carneiro Pereira – Presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga: 

------ “ Venho por este meio, informar V. Exa., que por motivos pessoais, irei encontrar-me ausente e não 

poderei estar presente na Sessão da Assembleia Municipal supra mencionada. Assim, faço-me 

representar por um membro do executivo da Junta de Freguesia, Maria Alice Pereira Amaro e Santos.” “ 

------ De Mário Ramos Martins – Presidente da Junta de Freguesia de Travassô: ---------------------------- 

------ “ Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------- 
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------ Mário Ramos Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Travassô, vem por este meio informar 

que, por motivos de saúde não poderá estar presente na Assembleia Municipal que se realiza hoje, dia 28 

de Dezembro, pelas 21 horas pelo que solicito que releve a sua falta. ------------------------------------------------

------ Ficando a aguardar o Vosso parecer, e sem mais de momento, aproveitamos para apresentar 

cumprimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Atentamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Junta de Freguesia” ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ De Pedro Daniel Henriques Domingues – Presidente da Junta de Freguesia de Macieira de 

Alcoba, foi apresentada justificação de falta à Mesa de Assembleia Municipal, via telefónica. ----------------- 

------ Decorrido o período de leitura da correspondência, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 

informou o Plenário do seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “ Conforme Regimento da Assembleia, posteriormente será comunicado a cada um destes Senhores 

Presidentes de Junta da decisão da Mesa da Assembleia de deferir a sua justificação de falta.” --------------    

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

------ Ponto 1.1 – “Acta da Reunião para efeitos de Eleição da Mesa da Assembleia de 30 de 

Outubro de 2009”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

referente à Reunião para efeitos de eleição da Mesa da Assembleia de 30 de Outubro de 2009; ------------- 

------- Ponto 1.2 – “Acta da 3ª. Sessão Extraordinária de 27 de Novembro de 2009”; ------------------------

------ Acerca deste ponto, o Senhor Presidente da Mesa comunicou que, hoje à tarde, a Mesa da 

Assembleia ao ler as Actas, detectou que a Acta da 3ª Sessão Extraordinária de 27/11/2009, tinha uma 

falta de páginas a partir da página número vinte. Como essa Acta foi aprovada em Minuta no fim da 

Sessão, a Mesa quer propor à Assembleia Municipal que a redacção final seja revista na próxima 

Assembleia, depois de devidamente corrigida. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- Ao iniciar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, usou 

da palavra nos termos que se transcrevem na íntegra: ------------------------------------------------------------- 

------ “ Neste Período de Antes da Ordem do Dia, ía usar da palavra para dizer o seguinte: Devido à 

dificuldade de tramitação da correspondência nestes tempos de época Natalícia, não foi possível fazer 

cumprir, Regimentalmente, os prazos de Aditamento à Ordem de Trabalhos, nem fazer, atempadamente, 

a entrega dos documentos dos assuntos em agenda. ----------------------------------------------------------------------

-------- A Mesa da Assembleia, concorda com a aceitação dos dois Aditamentos propostos, desde que a  
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Assembleia aqui reunida, aprove a sua inclusão, apesar da não tramitação regimental não adequada e 

assim propõe que esses Aditamentos sejam incorporados na Ordem de Trabalhos como: ----------------------

------ Ponto 3.0 – Análise do Novo Regimento da Assembleia Municipal; ---------------------------------------------

------ Ponto 3.4 – A32 – Discussão sobre o Impacto desta nova estrutura Rodoviária no Concelho a curto 

e médio prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Eu gostava de deixar à vossa consideração esta proposta da Mesa da Assembleia, uma vez que 

realmente não se conseguiu fazer a tramitação Regimental de todo o processo, conforme devia ter sido 

feito. A Mesa da Assembleia não se impõe, de maneira nenhuma, a que eles sejam incluídos na Ordem 

de Trabalhos desta sessão, mas deixo à vossa consideração e decisão, esta tomada de posição.” ---------- 

------ Não havendo lugar a qualquer intervenção, o Senhor Presidente da Mesa, colocou a votação estes 

dois Aditamentos à Ordem de Trabalhos, verificando que a Assembleia, aprovou, por unanimidade, o 

Aditamento destes dois pontos na Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 

------ De imediato, ao dar início ao Período de Antes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia, usou da palavra para prestar a informação, que se transcreve na íntegra: -------------------------- 

------ “ O Senhor Engenheiro Hilário, na última Sessão, chamou-me atenção que eu não devia chamar 

“Deputados” aos Membros desta Assembleia. Eu, como não sou de me deixar ficar, fui à procura de saber 

o que é que se passa sobre o assunto e encontrei no Dicionário da Porto Editora, da Língua Portuguesa, 

estas seguintes definições: “Deputado, Membro de uma Deputação ou de uma Assembleia Legislativa”, 

vou à procura da “Deputação” e diz: “Acto ou efeito de deputar” – “Delegação de Poderes”. – Pessoas 

Delegadas com Comissão Especial; depois, vou à procura de “Deputar” e encontro o seguinte: “ 

Encarregar de uma Demissão; Delegar; Designar”. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Em conclusão digo que, realmente, os Senhores são “Deputados” desta Assembleia Municipal. Há 

outros “Deputados” da Assembleia Nacional, mas também há “Deputados” desta Assembleia Municipal. 

Por isso, eu vou continuar a tratar-vos como “Deputados” desta Assembleia Municipal de Águeda. ---------- 

------ Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa deu início ao Período de Intervenções do Período 

de Antes da Ordem do Dia, concedendo a palavra aos Senhores Deputados, que fizeram as 

intervenções que a seguir se transcrevem na íntegra: ---------------------------------------------------------------------- 

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

------ “ Hoje sinto-me maior, porque já sou Deputado e é efectivamente um acto importante para todos 

nós. Mas, já que não estamos para não nos deixar ficar, também deixava uma sugestão: Hoje, 

efectivamente, os documentos chegaram tarde; o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia já explicou 

e nós aceitámos a situação. No meu caso, o envelope com os documentos, foi deixado debaixo de uma 

porta de um dos locais onde eu trabalho, quando todos nós temos e-mail’s e era muito mais fácil enviar  
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esta documentação por essa via, porque nos tinha chegado muito mais depressa e, se calhar, de uma 

forma muito mais eficaz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sendo certo que, o que era mais importante para nós nesta Sessão, eram dois pontos que não 

vinham lá: Era a questão do Orçamento, que não estava convocado para o efeito e era o da 

Apresentação dos Grandes Projectos a desenvolver pela Câmara Municipal de Águeda até 2013, que era 

interessante que viesse lá alguma documentação, para nós podermos estudar com atenção, antes desta 

Assembleia Municipal. Como não veio nenhuma documentação, esperaremos pela discussão do ponto da 

Ordem de Trabalhos, para conhecermos aqui esses Grandes Projectos, que são importantes. ---------------- 

------ Como primeira nota, quero dizer que eu não consigo compreender muito bem que o Orçamento não 

venha hoje a esta Sessão de Assembleia. Não há nenhuma razão para que isto aconteça. Já disse que 

há uma prorrogativa para que todas as Câmaras Municipais possam apresentar o Orçamento até Março 

ou Abril do próximo ano, em anos de eleições. Neste caso, a Câmara é a mesma, os Vereadores são os 

mesmos e a maior parte deles nem sequer tiveram férias em época de campanha eleitoral, continuaram a 

trabalhar, pelo que conseguiam perfeitamente estar a preparar o Orçamento. Não me parece a mim que 

haja qualquer dado, adicional, para que este Orçamento não possa vir aqui. ---------------------------------------

------ Mas, é uma opção do Senhor Presidente da Câmara; eu contesto-a, porque eu penso que nós 

devemos trabalhar sobre Orçamentos, sempre o fizemos. No primeiro ano do seu mandato, apresentaram 

tarde, mas havia uma justificação; penso que hoje não há nenhuma justificação para este facto. ------------- 

------ Aproveito para referir algumas questões que já fiz em outras Assembleias: --------------------------------- 

------ Gostava que, efectivamente, visse cumpridas algumas das suas promessas em Campanhas 

Eleitorais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Gostava de ver afixadas, as listas de fornecedores e os pagamentos efectuados a fornecedores na 

Internet, como foi proposta do Sr. Presidente; -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Gostava também de ver a questão dos trabalhadores resolvida, visto que uma das suas propostas 

era fixar e publicar na Internet a lista dos trabalhadores da Câmara Municipal. Recordo-me, até, que o 

Senhor Presidente, na última Assembleia Municipal, do seu último mandato, não deste mandato, disse 

que “ se as listas dos trabalhadores não estavam já publicadas, seria porque alguém não tinha cumprido 

as suas ordens”. Ora, se fossemos reportar ao inicio do último mandato, andava aqui uma teoria na 

Câmara que, quem não fizesse o que o Senhor Presidente mandava, havia um processo disciplinar. Hoje, 

era caso para dizer, Senhor Presidente da Câmara, levantar um processo disciplinar ao Senhor 

Presidente Gil Nadais porque, efectivamente, não fez aquilo que tinha mandado fazer, pelo menos, os 

trabalhadores da Câmara merecem aqui algum pedido de desculpas, porque não me parece que sejam 

eles a falhar neste processo e alguma vez que os trabalhadores tenham razão contra o Senhor  
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Presidente da Câmara, em tantos anos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Mas, Senhor Presidente, peço-lhe que publique esses dados, porque é importante para bem da 

transparência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Gostaria também de lhe perguntar sobre a Requalificação da Praça Doutor António Breda e da 

Avenida Doutor Eugénio Ribeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Em Fevereiro, do ano passado, discutimos aqui a cedência de um terreno para a Escola Secundária 

Marques de Castilho, para fazer o polivalente na parte de cima da Escola. Na altura, falou-se aqui na 

questão do Próprio Projecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Recordo-me, de o Senhor António Martins, ter questionado algumas coisas sobre o projecto. --------- 

------ Recordo-me, que nós não conhecíamos bem o projecto e o Senhor Presidente da Câmara disse-nos 

aqui que era um bom Projecto e disse, na altura, que a zona da Avenida Doutor Eugénio Ribeiro e Praça 

Doutor António Breda, ía ser requalificada e até, inclusivamente, estavam os projectistas, que fizeram o 

projecto da Escola, a estudar essa área. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Gostava de saber se alguma coisa já está feita, porque da maneira que a Escola está, em termos de 

Projecto Urbanístico, não estou a falar do interior da Escola, tenho algumas dúvidas que não venha para 

ali mais algum mamarracho também para aquelas zonas, como já foi feito na própria Escola. Gostava de 

saber, exactamente, em que ponto é que esta matéria está. ------------------------------------------------------------- 

------ Gostava que o Senhor Presidente nos pusesse dar alguma ideia do Programa de “Águeda Solidária”, 

porque acho que é um projecto importante, gostava de saber que custos é que estão envolvidos nesse 

processo; gostava que me enviasse informação sobre “Águeda Solidária”: Que custos é que estão 

envolvidos; que pessoas é que estão envolvidas e que tipo de trabalhos temos feito neste projecto 

“Águeda Solidária”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Também gostava que o Senhor Presidente me informasse, se já tem alguma previsão para entrar 

em funcionamento os novos tarifários, ao nível dos custos da água e, se já temos alguma previsão para 

início de obras na área do saneamento, que estão previstas na nossa adesão à ARA. Nos estudos era 

previsto entrar em funcionamento logo em Janeiro. Parece-me que isso estará atrasado, não tenho a 

certeza. Gostava que o Senhor Presidente nos indicasse datas para essa situação. ------------------------------ 

------ Por último, queria fazer uma pequena reflexão sobre a área do desporto. Quando o Senhor 

Presidente tomou posse fez muitas críticas ao programa do desporto que existia na altura. -------------------- 

------ Alterou o Programa do Desporto em muitas situações, com as quais eu concordo inteiramente, 

parece-me que não tivemos grandes ganhos nestas alterações. Não sinto que, efectivamente, ao nível 

desportivo, tivéssemos dado um saldo qualitativo em número de praticantes e em infra-estruturas, muito 

pelo contrário. Mas, entendo que é difícil esta área. Há pontos positivos: o alargamento ao nível concelhio  
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do Torneio de Fermentelos, é um ponto positivo; a possibilidade do pavilhão do GICA ser requalificado é 

um ponto positivo; a questão de continuarmos sem um pavilhão em Águeda, não sei, e esse pavilhão na 

requalificação, vamos integrar isto no tal pavilhão multi-usos de Águeda; -------------------------------------------- 

------ Não sei uma coisa ou outra e gostava depois de saber; a questão do motocrosse é um ponto 

positivo, o facto de termos aqui um campeonato do mundo é um ponto positivo, não tem a ver com o 

desporto, este caso tem mais a ver como uma aposta de Águeda. -----------------------------------------------------

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

------ No turismo, sendo certo que depois não conseguíamos explorar, do ponto de vista da marca 

“Águeda”. São pontos positivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu lançava-lhe aqui um repto para que criasse o Congresso do Desporto em Águeda, nós em 

Águeda temos quase 80 Associações e Colectividades, das quais cerca de 36 ou 37 praticam desporto. 

Penso que temos matéria crítica para podermos discutir o Futuro que queremos ao nível desportivo em 

Águeda, não é por uma questão de programas de apoio que vamos lá mais ou lá vamos menos, muitas 

das vezes os programas são instrumentos para podermos lá chegar, mas eu penso que em Águeda é 

preciso que nós apresentemos estas questões. Antigamente, punha-se a questão se o subsídio era com 

base em documentos ou não; nós ainda agora vimos este processo de um clube local que andou a 

receber subsídios com documentos falsificados e um conjunto de situações; --------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Câmara até falou que ía abrir Inquéritos. Não importa nada disso, é preciso 

rever os métodos e é preciso rever os processos e é preciso sabermos os caminhos que queremos trilhar. 

------ Nesta matéria, proponho que o Senhor Presidente pensasse em realização de um congresso, de 

uma reunião de dois dias, porque é importante que nós olhemos para o papel dos dirigentes desportivos e 

dos dirigentes das nossas Associações em Águeda. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Águeda tem muitas Associações, é fundamental, que olhemos para isto, porque há cada vez 

menos…. Há cada vez mais comissões Administrativas e para alguma coisa será. ------------------------------- 

------ A última nota que eu quero fazer, é saber o site da Câmara municipal, onde fala nas pessoas ligadas 

ao Desporto em Águeda. Fazem-se referência a meia dúzia de pessoas. -------------------------------------------- 

------ Eu penso que o António Brinco, foi nosso Atleta Olímpico; foi campeão nacional na área da 

Canoagem e deve ter o mesmo destaque que lá têm outros. Muito obrigado.” -------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia usou da palavra para esclarecer o que 

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

------ “ Queria dizer que o PSD já me fez chegar a intenção oralmente, de se constituir como Grupo todos 

os Eleitos pelo PSD, daí a Mesa considerar já a existência também de outro Grupo, denominado PSD 

nesta Assembleia Municipal.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Deputada Nair Barreto Carvalho Alves da Silva (PSD): --------------------------------------------------------- 

------ “ Nesta época festiva em que somos todos bonzinhos, permitam-me que cumprimente, com o 

coração cheio de amizade, a Digníssima Mesa, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal; as 

senhoras Secretárias de Mesa; o Senhor Presidente de Câmara; os Senhores Vereadores; os Senhores 

Deputados do Município; o Público; a Comunicação Social e a nossa Deputada Doutora Paula Cardoso. – 

------ Eu vou ser muito breve, já que temos muito poucos minutos, e há outras intervenções do nosso 

Grupo Parlamentar a serem feitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu vou só fazer algumas questões, muito pequenas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal: ----- 

------ Eu gostava de saber do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que medidas urgentes foram 

adoptadas para fazer face às dificuldades económicas das famílias, neste momento de crise e de 

desemprego, que é uma realidade no nosso Concelho. Julgo, que seria útil, a criação de uma Bolsa de 

emergência para responder a situações que são, de facto, situações aflitivas. -------------------------------------- 

------ Quanto à outra questão, é perguntar ao Senhor Presidente de Câmara porque é que o Conselho 

Municipal de Segurança ainda não reuniu, pelo menos, eu não tenho lido na imprensa, onde vêem todos 

os acontecimentos que acontecem na Câmara Municipal a Reunião do Conselho Municipal de Segurança 

e, de facto, o Concelho está a atravessar uma fase de insegurança, com assaltos a residências. Eu bem 

sei que a Reunião do Conselho Municipal de Segurança não resolve o problema mas, pelo menos, podem 

ser tomadas medidas que ajudam a persuadir o crime. -------------------------------------------------------------------- 

------ A outra questão, é perguntar ao Senhor Presidente da Câmara, se pensa disponibilizar a, exemplo 

do que se tem feito noutras Câmaras, aos Aguedenses, principalmente aos jovens, Internet de utilização 

gratuita, nas Praças e noutros locais da cidade, assim como, muitas câmaras já têm feito essa criação. --- 

------ Por último queria perguntar ao Senhor Presidente da Câmara, porque é que também não reúne o 

Conselho Municipal de Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ São perguntas muito simples, às quais aguardo resposta. Obrigada.” ------------------------------------------ 

------ Deputado António Manuel de Almeida Tondela (PSD): --------------------------------------------------------- 

------ “ Eu começava pelas últimas palavras da Doutora Nair Barreto, que tem a ver com a situação da 

Internet Gratuita para as pessoas. Eu gostava de saber se aquilo que eu ouvi dizer, aquilo que me tem 

vindo ao conhecimento é que a Câmara Municipal deixou de pagar a Internet nas Freguesias, pelo que 

gostava de saber se isso corresponde ou não à realidade. --------------------------------------------------------------- 

------ Tinha aqui algumas situações para colocar ao Senhor Presidente da Câmara e para seu 

conhecimento também desta Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Como devem saber ao longo deste ano de 2009, a Freguesia de Valongo do Vouga, em particular, e 

algumas zonas da Mourisca do Vouga, foram afectadas por cortes sucessivos de energia eléctrica, por  
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parte da EDP, que serve aquela zona em média tensão; dado que em Valongo do Vouga, como devem 

saber, é servida pela cooperativa Eléctrica de Valongo do Vouga, que ao longo deste período de tempo 

tem vindo a fazer algumas diligências, no sentido de alertar a entidade competente para a prestação 

deste serviço, que é um serviço primário e para a falta de qualidade deste serviço. ------------------------------- 

------ Sobre esta questão eu já falei uma vez com o Senhor Presidente da Câmara, pelo telefone, mas 

deixava aqui à consideração do seu Executivo, mais uma vez, para interceder junto da entidade 

competente, neste caso é a EDP, para que rapidamente, na nossa opinião de Valonguenses e 

nomeadamente de Cooperativa de Valongo do Vouga para que a EDP melhore consideravelmente todos 

os seus serviços que presta naquela Freguesia, nomeadamente no serviço de Fornecimento de energia e 

média tensão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Queria lembrar que estes cortes de energia afectam, para além das casas da população, algumas 

empresas que estão sediadas na Freguesia de Valongo do Vouga; também a população da zona do Vale 

das Figueiras, fica, inclusivamente, impedida de ter água nas suas Habitações, porque a água é 

bombeada através de motores eléctricos e nesse sentido, passa-se algum tempo em que as pessoas nem 

água e nem luz têm nas suas casas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ao longo deste ano de 2009, que estamos a acabar, esta situação verificou-se por mais de doze 

vezes, em períodos que ultrapassam, cerca de vinte e sete a vinte oito horas de interrupções. É claro que 

a EDP já fez chegar à Cooperativa de Valongo do Vouga uma análise sobre a situação que, de alguma 

maneira, não nos elucida, o porquê desta situação. ------------------------------------------------------------------------ 

------ Outra situação que queria falar, prende-se com um trabalho que a Câmara Municipal tem vindo a 

fazer e este trabalho merece o nosso Apoio e o nosso aplauso, que é o trabalho que foi feito junto da 

REFER para passagens de nível com guarda dentro da área do nosso Concelho. -------------------------------- 

------ Queria Trazer aqui uma situação, que já uma vez levantei numa Reunião de Câmara, em que o 

Senhor Presidente da Câmara, na altura, não estava presente, estava só presente o Vice – Presidente e 

os meus colegas Vereadores. Prende-se com a passagem de nível com guarda na zona de Carvalhal da 

Portela, lugar que é atravessado pela linha de caminho de ferro que está em causa e, a dada altura, 

naquela política que houve da parte da REFER de fechar passagens de nível, sem guarda que estavam 

em situação de algum perigo e precedeu então o encerramento daquela passagem, ou seja, dividiu a 

população, obrigando a população de dentro do lugar a ter que circular por fora para vir para Arrancada 

ou Valongo do Vouga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Se, na altura, nos pareceu mais ou menos correcta esta situação, com esta política às passagens de 

nível existentes que estavam sem guarda, passá-las com guarda, seria de bom-tom também que aquela 

passagem que foi retirada em tempos fosse novamente activada. ------------------------------------------------------ 
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------ Deixava aqui ao Senhor Presidente este desafio, que é um pedido da população daquela zona e por 

aquilo que vim a saber, têm feito algumas demarches no sentido de fazer valer esse ponto para que o 

Senhor Presidente intercedesse junto da REFER para esta situação ser melhor resolvida. --------------------- 

------ Queria aproveitar a oportunidade para desejar ao Senhor Presidente um excelente ano 2010 e 

queria fazer-lhe também alguns votos, dado que também não apresentou o Plano e Orçamento, para 

algumas Obras que gostaria de ver concretizadas no próximo ano, na minha área da Educação. O Senhor 

Presidente da Câmara quando tomou posse falou e bem na centralização de pólos educativos. Eu queria 

voltar-lhe aqui a referir, como ao longo dos anos referi, dentro da Câmara Municipal, que a Carta 

Educativa, do meu ponto de vista, tem que ser reavaliada e não é só pelos prazos, porque estes já estão 

completamente desfasados, mas porque há situações que, neste momento, carecem de ser reanalisados. 

------ Deixava-lhe aqui também um desafio, para a necessidade premente da implementação de dois pólos 

que eu considero fundamentais. É o Pólo Educativo da Borralha e o Pólo Educativo da Trofa. O Pólo da 

Borralha, por razões mais que evidentes, na minha opinião neste momento, é a escola que menos 

condições dá aos seus alunos e aos seus Professores, independentemente de ter um grande apoio por 

parte da Junta de Freguesia, mas fisicamente é uma escola que está mais que ultrapassada; o Pólo 

Educativo da Trofa porque neste momento os alunos da Mourisca estão situados em três escolas 

diferentes. Na minha opinião, estas situações carecem de ser rapidamente resolvidas. -------------------------- 

------ Também lhe pedia que, de uma vez por todas, avançasse com o Projecto Educativo para o 

Concelho. Não podemos ter uma política activa rigorosa com algumas exigências; tem que se fazer um 

Projecto Educativo para o Concelho para aí sim vertermos toda a nossa Política Educativa. ------------------- 

------ Finalmente, Senhor Presidente, queria também dar-lhe os parabéns pelo trabalho todo que tem feito 

para o prol e em melhoramento do nosso Parque Escolar e dizer-lhe que também estamos muito longe 

daquela Excelência, que o Senhor procura. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste momento, como deve saber, ainda há salas polivalentes, só 15% das Escolas as têm, para as 

actividades de enriquecimento curricular; os recreios das escolas não têm condições para a prática das 

(AEC’s). Sabe perfeitamente também que, há escolas sem quadros interactivos e até mesmo os que têm 

quadros pretos sem condições. Lembrava-lhe aqui o caso da Escola de Serém, que tem problemas, até 

mesmo no nosso antigo quadro preto que nós utilizávamos e também computadores ligados à Internet, o 

Senhor Presidente tem um à sua frente, mas nas escolas muitos dos computadores não estão ligados. Eu 

tenho acompanhado o Plano da Acção da Matemática, a nível de todo o concelho, nós debatemo-nos 

com muitos problemas, nomeadamente, no fornecimento da rede da Internet. ------------------------------------- 

------ Por último, queria referir algum material para as actividades das AEC’s e também habituarmo-nos, a 

com tempo e horas, a fazer chegar às Escolas os inquéritos que a Câmara Municipal faz nesta área da  

 



 
Assembleia Municipal de Águeda     -    Acta da 3ª.  Sessão Extraordinária, do Quadriénio 2009/2013  
 
 

12

 

 

educação e bem. Estou a referir-me ao inquérito que fez de auscultação aos pais e às crianças sobre o 

que é que acham sobre as AEC’s. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nós, Encarregados de Educação, Professores precisamos de ter estas respostas para podermos 

alterar as nossas políticas e as nossas formas de actuar. Disse. Muito obrigado.” --------------------------------- 

------ Deputado Manuel de Almeida Campos - (VI-Ind.) – (PJF de Espinhel):------------------------------------- 

------ “ Eu queria desejar a todos os presentes e ausentes, um Ano Novo muito próspero e que as coisas 

corram melhor este ano, nomeadamente para todos e para a minha Freguesia em particular. ----------------- 

------ Temos mais quatro anos de trabalho pela frente para trabalharmos em conjunto. O meu executivo 

está disponível para continuar a trabalhar com lealdade com a câmara, com dedicação e esperemos a 

mesma reciprocidade.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deputado Carlos Alberto Ferreira da Silva – (CDS/PP) – (PJF de Trofa): --------------------------------- 

------ Eu tenho apenas algumas questões para colocar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, que 

são as seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quando é que está previsto o saneamento na Freguesia da Trofa? --------------------------------------------- 

------ Uma vez que o Professor Tondela falou aqui mo Pólo Educativo da Trofa, eu gostava de saber 

quando é que está previsto o começo do Pólo Educativo da Trofa. ----------------------------------------------------- 

------ Gostava também que o Senhor Presidente da Câmara Municipal continuasse a trabalhar como 

trabalhou durante estes quatro anos, em que a minha Freguesia não tem razão de queixa, nem do Senhor 

Presidente, nem dos Senhores Vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para terminar desejo a todos um Bom Ano e que continuem a trabalhar conforme têm trabalhado até 

agora.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deputado José Manuel Gomes de Oliveira – (PSD) –: ----------------------------------------------------------- 

------ Começaria por falar na questão da aposta que o Senhor Presidente da Câmara Municipal, em que 

me lançou o repto que até ao final do ano ficava menos endividado que há quatro anos atrás. Eu lembro 

que o Senhor Presidente que, na minha opinião perdeu a aposta, porque se tivesse executado as obras 

que tinha previsto no plano de 2009, ficava tanto ou mais endividado que há quatro anos. Portanto, penso 

que o Senhor Presidente deve pagar o jantar apostado. ------------------------------------------------------------------- 

------ Eu quis fazer parte desta Assembleia Municipal, porque, também quero trazer aqui alguma coisa de 

positivo. Penso que quem conhece os acessos à nova Zona Industrial, sabe que nas horas de ponta, 

junto à Cerâmica do Alto, há filas de trezentos/ quatrocentos/ quinhentos metros. Com a nova Zona 

Industrial essa situação ainda vai ficar pior. Penso que é de resolver essa questão, de imediato, e para tal 

eu dava a seguinte sugestão: Eu já vi um Estudo elaborado, mas penso que o Estudo não deveria ser 

esse. Na minha opinião, um desses acessos da Cerâmica do Alto à Póvoa do Vale Trigo, vamos chamar- 
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lhe variante, deveria ser um acesso que fosse dar à Rotunda do Brejo, porque acho a Rotunda do Brejo é 

uma Rotunda que facilitará escorar o trânsito e fazer-se um acesso com facilidade à variante da Póvoa. 

Aliás, fiz um trabalho de campo, eu que corri todo esse percurso e penso que, com facilidade, se faz esse 

acesso. Não vejo outra alternativa de acesso da Rotunda do Brejo à da Cerâmica do Alto senão esse, 

porque depois está tudo metido entre as fábricas e penso que a minha sugestão seria um bom acesso, 

porque tem todas as condições para isso. Basta irem ao local e verificarem. Portanto lanço este desafio 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Lanço outro repto aqui ao Senhor Presidente da Assembleia que é o facto de todos sabermos como 

o nosso País está e há que tomar medidas e acho que, localmente, nós também temos que discutir essas 

medidas. Algumas das medidas deveriam ser através de uma Assembleia sobre esse assunto ou sobre 

uma palestra, algumas das medidas não seriam, por exemplo, reduzir o número de juntas? Não seriam 

tomar medidas que as pessoas não gostam para andarmos com o nosso país para a frente, porque nós 

estamos mesmo a bater em baixo. Acho que, localmente, devemos pensar nisso e tomar medidas. Eu 

lanço aqui este repto de discussão porque a seguir e agora com “Deputado” e num papel mais facilitado, 

que já não o de Presidente de Junta, eu venho aqui lembrar uma questão que para mim não é fácil 

apresentar, mas vou apresentá-la. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Há questões, que para mim quando era Presidente da Junta de Freguesia, eram difíceis e custava 

muito vir aqui falar. Hoje penso que estou em melhores condições de falar sobre o assunto. ------------------- 

------ No princípio do mandato anterior, um dos Presidentes de Junta teve uma função e foi assalariado 

através da Câmara Municipal. Eu sei que é um assunto difícil mas eu agora sinto-me muito mais à 

vontade e questiono: Porquê esse Presidente de Junta de Freguesia e não outro? O que é que esse 

Presidente de Junta executou nesses quatro anos? Vai continuar a executar essa função, porque é que 

na Câmara Municipal de Águeda, também não dá um salário a todos os outros presidentes de Junta de 

Freguesia do Concelho de Águeda? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Se eu visse aqui uma proposta, os deputados desta Assembleia iriam votar a favor ou contra? Eu 

não vou lançar isso, porque se o fizesse era irresponsável. -------------------------------------------------------------- 

------ Mas, vejamos, sabem quanto é que custou ter esse colega assalariado aqui na câmara Municipal, 

foram cerca de oitenta mil euros em quatro anos e esses oitenta mil euros se calhar, dava para reformular 

a Escola da Borralha, como se falou aqui há pouco. E é nestas coisas que nós Deputados desta 

Assembleia, temos que pensar e falar para que as pessoas presentes e ausentes possam ouvir, porque 

oitenta mil euros é muito dinheiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para terminar, eu lanço aqui a seguinte questão para pensarem um bocadinho: será que os 

 quinhentos e tal funcionários desta Autarquia não chegariam para também executarem esse  
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trabalho? Bem ou mal executado, não sei como é que o Senhor Presidente de Junta de Freguesia 

executou esse trabalho e pelo qual foi pago pelos tais oitenta mil euros. -------------------------------------------- 

------ Eu não sou invejoso, de maneira nenhuma, mas, a mim, custou-me muito estar a desempenhar as 

funções que desempenhei anos seguidos na Junta de Freguesia de Aguada de Cima. -------------------------- 

------ Para terminar, quero lembrar uma questão aos Deputados desta Assembleia: Supúnhamos que o 

Funcionário desta Câmara Municipal, O Armando Galhano, também era assalariado e ficaria duplamente 

assalariado pela Câmara Municipal e ainda recebia alguma coisa da junta de Freguesia. ----------------------- 

------ Portanto, senhores Deputados, pensem nesta questão, porque é esta a realidade da situação. Muito 

obrigado.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deputado António Manuel Fernandes Martins – (CDS-PP): --------------------------------------------------- 

------ “ Eu não tinha intenções de intervir neste ponto antes da Ordem do Dia, no entanto, algumas coisas 

foram aqui suscitadas, que eu tenho forçosamente que intervir. -------------------------------------------------------- 

------ Um dos assuntos é relativamente ao que acabou de dizer o meu colega Engenheiro José Oliveira e 

eu só recordo aqui nesta Assembleia, alto e bom som que aquilo que o meu colega esteve aqui a falar 

parte de uma decisão política do Senhor Presidente da Câmara. Falou-se aqui disso durante algumas 

sessões, mas essa nomeação, senhor Engenheiro José Oliveira, não tem culpa de mais ninguém, e o 

Senhor Presidente reconhecerá isso, do que culpa dele. Foi uma decisão política que o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal quis tomar. Portanto eu, acho que ele só tem, neste momento, e ao 

início deste mandato e porque acabou o mandato anterior e foi nomeado de novo, o senhor presidente, 

ele só terá que prestar contas a esta Assembleia da decisão que teve, dando, efectivamente, a conhecer 

o trabalho que foi feito. Provavelmente eu reconhecerei pessoalmente algum desse trabalho que foi útil, 

foi feito e espero com cariz e com uma postura independente. Mas acho que o Senhor Presidente da 

Câmara deveria dar conhecimento a esta Assembleia, de facto, do que resultou dessa decisão política, o 

que foi feito, aquilo que está pendente daquilo que se encontrou, porque eu presumo que hajam algumas 

coisas que foram encontradas relativamente a vistorias e inspecções que foram feitas, que estarão 

possivelmente pendentes de alguma decisão disciplinar. ----------------------------------------------------------------- 

------ Sendo verdade tal facto, agradeço que o Senhor Presidente da Câmara nos me informe disso. Estou 

a referir-me, concretamente, à actividade do Senhor Jorge da Silva Mendes, à actividade que ele 

desempenhou; às investigações que fez; aos relatórios que apresentou. --------------------------------------------- 

------ Portanto, se, daí resultou algum aspecto positivo, que tenha surtido ou não efeitos práticos, e é 

nesse aspecto que eu falo, só que o Senhor Presidente da Câmara deveria sustentar essa decisão 

política, dando-nos a conhecer daquilo que se passou. -------------------------------------------------------------------- 

------ Depois, relativamente ainda a uma questão que o Senhor Engenheiro José Oliveira aqui falou, que é  

 



 
Assembleia Municipal de Águeda     -    Acta da 3ª.  Sessão Extraordinária, do Quadriénio 2009/2013  
 
 

15

 

 

o escoamento do trânsito relativamente à Rotunda da Bicicleta. Eu lembra-me apenas que, durante a 

Campanha Eleitoral, houve um Presidente da unidade do CDS-PP, que se propôs ele próprio fazer essa 

ligação à rotunda da Bicicleta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Como em tudo nesta vida, as pessoas são soberanas na sua decisão e entenderam que o homem 

estava a brincar e não lhe deram o benefício da dúvida. Provavelmente ele ainda estará disponível, como 

sempre tem estado neste tipo de coisas, para ajudar a encontrar a solução que o Engenheiro José 

Oliveira aqui falou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Uma outra questão que eu queria pedir ao senhor Presidente, é a seguinte: em tempos votou-se 

aqui um célebre projecto que era o projecto da “A.G.C.U.A.”, que era a promoção do comércio local. 

Como devem estar recordados, todos votaram num sentido, eu, por acaso, não votei, e pus várias 

reservas sobre isso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Penso que hoje, infelizmente, eu tinha alguma razão, mas queria pedir ao senhor presidente da 

Câmara Municipal que contabilizasse, quando for possível, ao Grupo Municipal do CDS, pela forma que 

entender mais viável, que disponibilizasse os custos dessa operação e os resultados que ela teve ou não. 

------ Relativamente à questão que se falou aqui sobre o Conselho Municipal de Segurança, eu devo 

também recordar que quando foi aqui votado o Conselho Municipal de Segurança, que obrigatoriamente 

teria que ser votado por uma Lei do tempo do senhor Engenheiro António Guterres. Toda a gente votou o 

conselho Municipal de Segurança e mais uma vez, eu disse que o Conselho não ía funcionar, porque é 

impossível que uma estrutura com 50 pessoas funcione, porque quando elas já são pequenas funcionam 

mal, quando são grandes então, de facto, não funcionam. Nós temos exemplos neste País em como elas 

não funcionam. O Conselho Municipal de Segurança nunca vai funcionar. A Lei deve ser revista e deve 

ser alterada, e devem encontrar os meios adequados, das Câmaras Municipais e das Estruturas 

Municipais para resolver alguns problemas que têm efectivamente na prossecução do Conselho Municipal 

de Segurança a ver com aquilo que se passa actualmente. -------------------------------------------------------------- 

------ Para terminar, eu voltava a lembrar o Senhor Presidente da Câmara, na sequência daquilo que já se 

disse aqui várias vezes, e continuamos com a visibilidade dos “problemas da droga em Águeda”, apesar 

de já terem sido presas quatro – cinco pessoas há dias, volto a sugerir-lhe que lembre ao Responsável da 

GNR que arranje uma cadeirinha e um Jornal, na sequência do programa que o Senhor Presidente tem, 

de alimentação às escolas, o Senhor Presidente arranja alimentação para o guarda, mande-o sentar aí 

num sítio estratégico que toda a gente conhece, prestando melhor serviço do que andar a multar veículos 

que às vezes nem estão mal estacionados quanto isso. Senhor Presidente a “Droga em Águeda” continua 

à vista e a prostituição continua também à vista. Um dia na Holanda, um Responsável Municipal, resolveu 

confrontar a Lei do País e disse: “ A partir de hoje vamos criar casas de prostituição; as pessoas vão para 

lá e vão ser fiscalizadas em termos de saúde; vão ser fiscalizadas em termos de compromissos com o 
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Fisco e, entretanto, vão ter alguma defesa relativamente a um conjunto de proxenetas que funciona na 

sociedade. O Responsável Municipal foi para a frente com a situação, fez um referendo, as coisas 

andaram e a prostituição é regulada. Goste-se ou não se goste; só lá vai quem quer; paga quem quer; 

mas pagam-se impostos e há controlo sanitário. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhor Presidente, como todos nós sabemos, continuamos a ver no Concelho de Águeda, aquilo 

que não deveríamos ver; a ver aquilo que as crianças pelo menos de uma determinada idade, não devem 

ver, porque há outras que na internet têm acesso a isso. ----------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, Senhor Presidente da Câmara, peço-lhe que enfrentemos este problema, de uma vez por 

todas, com olhos de ver. Não vamos resolver o problema mas, se calhar, podemos atenua-lo, vamos é 

encontrar soluções para legalizar ou, pelo menos, para domesticar situações que, por muito que 

queiramos, não é com teoria que as vamos resolver. Tenho dito.” ------------------------------------------------------ 

------ Para exercer o direito de resposta, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal concedeu a 

palavra à Senhora Deputada Nair Barreto Carvalho Alves da Silva (PSD), que concluiu o que a seguir 

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

------ “ Era só para esclarecer o Deputado António Martins de que, de facto, o Conselho Municipal de 

Segurança funciona quando se quer que funcione, porque funcionou durante o nosso Mandato. ------------- 

------ Portanto, eu sou apologista de futuro, não olho muito para o passado, mas é só para mostrar que o 

Conselho Municipal de Segurança pode funcionar e pode servir de um local de discussão dos problemas 

importantes para a defesa da Segurança das pessoas e do Concelho, inclusive, pode ser até, pedido mais 

reforços da GNR para o Concelho. Logo, pode funcionar, é preciso é fazê-lo funcionar.” ------------------------ 

------ Também para exercer o direito de resposta, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

concedeu a palavra ao Senhor Deputado António Manuel Fernandes Martins (CDS-PP), que concluiu 

o que a seguir se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “ Tenho de usar, de facto, de direito de resposta para dizer à Doutora Nair Barreto que não concordo 

com o que aqui disse. O Conselho Municipal de Segurança não funciona, nunca funcionou. Diga-me quais 

são as realidades práticas do Conselho Municipal de Segurança; pedir forças à GNR compete ao Senhor 

Presidente da Câmara em nome do Município. O Conselho de Segurança, digo-lhe, Doutora Nair Barreto, 

com todos os riscos que incorrem aquilo que eu estou a dizer, não funciona, não serve para nada e é 

preferível não existir.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Decorridas as intervenções feitas pelos Senhores Deputados da Assembleia, o Senhor Presidente 

da Mesa passou a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, para responder às  

questões colocadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “ Começando por responder directamente às perguntas que me foram colocadas, quero dizer que o 

orçamento não veio a esta Assembleia, mas é uma prorrogativa que nos assiste e sentimos utilizá-la. 

Algumas mudanças legislativas que estão quando têm de entrar em vigor durante o ano de dois mil e dez, 

nomeadamente a respeito da Reorganização dos serviços e nós optamos para que neste início do ano, 
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vamos fazer essas Reorganizações Administrativas e traremos cá na primeira Assembleia, juntamente 

com o Plano e Orçamento e também, nessa altura, teremos já definido, quais serão os trabalhadores que 

irão para a nova Empresa de Águas do Distrito de Aveiro e aquelas que ficarão na Câmara, ou outras 

opções que forem tratadas e a partir daí estaremos em perfeitas condições de avançar pelo mandato, 

com a estrutura definida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto aos pagamentos aos fornecedores, neste momento, há dois mecanismos legais que foram 

introduzidos, em que um deles são as plataformas do Governo, as Plataformas Portal, que têm todos os 

contratos públicos e tudo que não seja concurso público tem de ir para o “Portal Transparência” e estará 

lá divulgado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, ou de uma forma ou de outra, toda a gente tem, mas, no entanto, poderemos pensar nessa 

situação e ter essa divulgação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto aos trabalhadores que a Câmara Municipal tem, não estão ainda, efectivamente, na internet 

mas, posso dizer que quando foi da integração dos trabalhadores que provieram do Ministério da 

Educação, nós tínhamos quinhentos e catorze funcionários e que, no último mês, não chegávamos aos 

quinhentos, penso que eram quatrocentos e noventa e oito funcionários. -------------------------------------------- 

------ Quanto ao Estudo para a Escola Marques de Castilho, aquilo que foi cedido foi um terreno atrás, 

como tive oportunidade de dizer, que é para alargamento para criar um Pólo. O Estudo está na fase de 

iniciação, posso dize-lo, mas isso vai ser aqui apresentado no final quando iremos apresentar os projectos 

a desenvolver pela Câmara Municipal. Esse estudo vai ter também toda a Avenida Eugénio Ribeiro e nós 

queremos que Chegue mesmo até junto ao Tribunal e envolva também toda essa zona. A zona frontal à 

Escola Marques de Castilho é que em princípio, sofrerá a maior intervenção, mas toda essa zona será 

intervencionada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto aos custos do “Águeda Solidária” são reduzidos, porque não há uma equipa afecta, única 

exclusivamente, ao “Águeda Solidária”. É uma equipa que faz pequenos trabalhos em Águeda, quando 

aparece um sinal caído actua de imediato ou tapa um pequeno buraco que aparece e quando aparece 

uma actuação no âmbito do “Águeda Solidária” então sim, é deslocada essa mesma equipa para fazer 

essa mesma actuação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Aquilo que faz a “Águeda Solidária” e o Programa, penso que estamos a falar da mesma coisa, que  

é apoiar as pessoas, e o velhote que precisa de algo. --------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, não temos aqui umas pessoas sentadas à espera que chova um telefonema. São pessoas 

que Estão a fazer esses trabalhos e quando são chamados vão fazer isso e interrompem aquilo que estão 

a fazer, porque é uma equipa que nós não temos a fazer, porque é uma equipa que nós não temos a 

fazer grandes trabalhos de monta; são pequenos trabalhos, como tirar e colocar um sinal ou uma tarja 

que apareça por aí, uma publicidade mal colocada, etc., fazem esses pequenos trabalhos e são esses 

pequenos trabalhos e são esses que vão fazer esse apoio, têm outra viatura, não é um camião. ------------- 

------ Agora, como devem compreender, não tenho aqui elementos sobre quantos casos foram, penso que 
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ainda não são muitos, porque é um processo que se está a alargar. --------------------------------------------------- 

------ Quantos aos custos da água entrarem em funcionamento da ADRA, não tenho ainda informações 

sobre os custos, nem quanto à entrada em funcionamento da ADRA. Tenho um dado que é irreversível; 

quanto à entrada de funcionamento, aquilo que eu sei, é que vinte e três de Março é a data que eles têm 

que entrar, face ao contrato assinado. Eu gostaria que fosse no dia dois de Janeiro, porque acho que era 

muito mais líquido e muito mais fácil para todos, sobretudo para a Câmara, que tinha essa situação 

definida. Mas, como não vai ser, dia vinte e três de Março é a data limite, quem diz vinte e três diz trinta, 

mas não mais que isso, não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Quanto ao Programa de Apoio ao Desporto, os números que temos são os números da época 

anterior, dizem-nos que aumentou o número de praticantes jovens e aí estamos perfeitamente à vontade. 

Temos, de certeza, consciência que o número de praticantes jovens aumentou. Era esse o nosso 

objectivo. Não estávamos a lutar por um desporto de competição, por um desporto de elite. O objectivo 

era promover o desporto jovem e isso aumentámos. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto ao GICA, irei pedir a Vossa colaboração para ser feito um protocolo de colaboração com o 

GICA, que aquilo que preconizamos, neste momento, é que em, contrapartida, do apoio que a Câmara irá 

dar para as obras daquele pavilhão, a Câmara, fique com horas de utilização, para as colectividades de 

Águeda de horas no pavilhão e portanto ficaremos com um pavilhão. Vocês irão ter oportunidade de ver já 

algumas imagens do que serão as obras que esse pavilhão irá sofrer mas, depois, porque entendemos 

que isto vai ser um contrato que não é para dois anos ou três, iremos, pedir a vossa colaboração para que 

também nos ajudem a decidir qual é a melhor forma e o melhor protocolo sobre esta situação. --------------- 

------ Eu acho que é uma boa ideia discutirmos o desporto que queremos. Agora, há uma certeza, esta 

Câmara Municipal não aposta em clubes de alta competição, com grandes apoios. Vamos fazer, dentro 

de uma política de desporto, reforçar e encontrar novas vias que conduzam a uma verticalização, em 

termos de equipas que nos afirmem isso. Agora, há sempre múltiplas formas como deveremos fazer isso 

e estaremos sempre disponíveis para discutir isso e penso que a Senhora Vereadora estará disponível  

para discutir essa situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Agradeço a lembrança pelo facto do António Brinco, não figurar no site, mas com certeza que outras 

também poderão não figurar e poderemos acrescentar. ------------------------------------------------------------------ 

------ Quanto ao que a Doutora Nair Barreto falou sobre a situação económica das famílias, quanto a essa 

questão o posicionamento da Câmara Municipal é este: Se nós sabemos que existe uma situação de 

emergência, nós actuamos, e depois, procuramos respostas adequadas que há na Comunidade. 

Felizmente, então IPSS’s e Segurança Social, tem havido respostas. A Câmara Municipal tem actuado 

em casos pontuais e de emergência, vamos lá, resolvemos a situação e procuramos depois a situação 

adequada. Enquanto este modelo nos servir, nós não queremos andar a criar estruturas paralelas para 

ser mais uma; queremos sim promover o melhor funcionamento das estruturas que existem no terreno e 

que estão no terreno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Quanto ao Conselho Municipal de Segurança, já tivemos aqui duas opiniões interessantíssimas 

sobre o mesmo órgão. Trata-se de um pelouro que eu deleguei no vice-presidente, no Jorge Almeida e, 

por acaso, já tínhamos falado e vamos convocar uma reunião. Eu estou convencido, face ao número de 

elementos que tem, que não vai ter quórum. Gostaríamos que tivesse mas também, na minha opinião, 

acho que poderá servir para discutir algumas coisas, mas aquilo que efectivamente é preciso é que haja 

acção no terreno. Naquilo que nós assistimos em Águeda é uma subida e descida dos efectivos. Posso-

vos dizer que, neste momento, chegaram ou estão para chegar um grande reforço de efectivos para os 

postos de Águeda que vêm para aqui muitos para fazer estágio. Depois teremos um decréscimo e depois 

voltamos a ter. Agora, nós não somos uma ilha, nem temos aqui umas paredes à volta. Aquilo que a 

Sociedade Portuguesa e a Sociedade Europeia tem, nós também enfrentamos. Obviamente que temos 

problemas de droga e que estamos a tentar procurar algumas soluções diferenciadas, mas também 

temos problemas de prostituição, como já foi aqui referido. Nós podemos pôr um polícia à frente da escola 

e resolve a situação, eles não estão ali com a toxicodependência ou a provocar outros, mas vão estar 

noutro lado. Estas coisas é trabalho de investigação e é isto que muitas vezes, é um trabalho 

subterrâneo, que não se vê, que depois vai dando frutos e que durante algum tempo as coisas acalmam. 

Aliás, neste momento, o consumo não é penalizado, portanto, o que interessa é estar a penalizar aquele 

pequenino, quando deixamos o tubarão de fora? Eu acho que aqueles que têm que ser procurados são 

esses que, efectivamente, causam problemas. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto à internet de utilização gratuita, a Câmara nunca pagou às Juntas de Freguesia qualquer 

importância, valor. Nós tivemos sobretudo durante o Verão, alguns postos de “airless” espalhados pela 

cidade. É um projecto que está dentro da área da regeneração urbana e é um temos também a cidade 

coberta numa primeira fase. É uma tecnologia nova e queremos alargar este conceito a todo o Concelho  

e aí poderemos ter internet gratuita em espaços muito mais alargados. Neste momento nós temos, 

durante o verão, nos espaços públicos e estamos a estudar uma rede de maior cobertura. --------------------- 

------ Quanto ao Conselho Municipal de Educação, irá reunir brevemente porque tem assuntos para 

deliberar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto à Internet gratuita nas Freguesias a Câmara nunca pagou. Tivemos o Aveiro Digital, que 

teve os seus postos; como em Macinhata do Vouganão houve hipótese de fazer na Junta de Freguesia, 

fizemos no Clube e houve uma parceria com o Clube e foi a única situação em que comparticipamos 

alguma coisa na Internet, quanto aos outros foram todos ao abrigo do Aveiro Digital e foram despesas das 

Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto à energia eléctrica, nós já tivemos oportunidade de dialogar sobre isso, e mesmo com outros 

operadores que se queixam, aquilo que tenho dito é para nos fazerem chegar todas essas queixas, 

porque nós dizermos à EDP que falhou num sítio não origina um relato consubstanciado. Se nos derem a 

informação que há aqui um histórico de folhas, mesmo os empresários que é quem sente mais este 

problema da luz, pelo que devem fazer chegar essas queixas. Se nós tivermos um dossier com estes 
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elementos, nós teremos muito mais força perante a EDP, para dizer que se estão a verificar determinadas 

falhas e está documentado, porque as pessoas dirigem-se a nós para pedir colaboração. Agora, fala-se 

muito nisto mas não nos anunciam de argumentos. Depois, EDP não devia falhar, assim como nenhum 

de nós devia falhar nas suas ocupações, mas eles dizem que foi uma falha ocasional e quando é uma 

falha ocasional há erros e há problemas na rede. Agora, se isto deixa de ser ocasional, como já 

aconteceu, e foi sistemático, então, temos força para reivindicar com mais presença e com mais força. ---- 

------ Quanto à questão da passagem de nível no Carvalhal da Portela iremos falar com a REFER, mas 

não é um caso simples porque já foi encerrado e grande objectivo da REFER é fechar mais e com normas 

que são bastante penalizadoras, como por exemplo, que eles não permitem que a menos de setecentos 

metros existam duas passagens de nível, mesmo com guarda. Logo, uma delas terá que fechar, porque 

senão a responsabilidade de algum eventual acidente, recai sobre quem permitiu esse fecho dessas 

passagens de nível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Quanto à Carta Educativa, está a ser reavaliada. Obviamente todos os anos tem que ser, e, neste 

momento, estamos em reavaliação, porque estamos a avançar com diferentes projectos e se não 

fizermos essa reavaliação, porque estamos a avançar com diferentes projectos e se não fizermos essa 

reavaliação, nós chegamos com os projectos à DREC e não são aprovados e não são comparticipados, 

por isso, estamos a fazer a reavaliação neste momento, reavaliação em termos de alunos. Neste 

momento, não temos ideia de que haja grandes diferenças que levem a grandes que levem a uma revisão 

profunda da Carta Educativa, mas também não tenho esses números. ---------------------------------------------- 

------ Quanto aos projectos, vamos ter oportunidade de os ver aqui. O Projecto da Borralha está a ser feito 

neste momento, já temos custos, inclusivamente. ---------------------------------------------------------------------------

------- Quanto ao Projecto da Trofa, estivemos a negociar os terrenos e teremos de ir para uma 

modalidade pública dos terrenos. A situação que se verifica neste momento é os projectos de arquitectura 

estão a ser feitos na Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Penso que está para entrar na calha o Projecto de Aguada de Cima, porque já temos terrenos e será 

o Projecto da Trofa que irá, de imediato, também para elaboração. ---------------------------------------------------- 

------ Quanto ao Projecto Educativo do Concelho, tivemos uma Primeira Reunião, deste mandato, com os 

senhores Directores dos Agrupamentos e estabelecimentos de ensino, no sentido de começar a fazer 

uma Carta Educativa – um Projecto Educativo para o Concelho – e saber se eles achavam que este 

Projecto era interessante e foi obtido o consenso. Aliás, foram despoletados nessa reunião outros 

problemas, para os quais iremos pedir a colaboração de outras entidades, nomeadamente da C.P.C.J., 

que tem a ver com este Projecto, mas que tem a ver com os problemas que levantaram e com o Tribunal 

de Menores para todos podermos saber qual é o funcionamento dos diferentes Organismos, para que a 

Escola também possa entrosar melhor e ter respostas de mais qualidade a esse nível. Mas, 

simultaneamente, iremos contactar técnicos para começar a desenvolver e, espero que desta vez, 

assertivamente, um projecto Educativo para o Concelho. ---------------------------------------------------------------- 
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------ Quanto aos Quadros Interactivos, nós temos uma candidatura a decorrer para equipar todas as 

Escolas, a base desse Projecto era uma em cada três salas, de Quadros Interactivos nas Escolas. --------- 

------ A política que nós queremos seguir, é que iremos fazer as obras que se mostrarem absolutamente 

necessárias nas Escolas que são para encerrar. Não iremos, por exemplo, estar a fazer espaços de 

enriquecimento curricular, quando queremos daqui a dois ou três anos encerrar escola para avançar com 

um Pólo Educativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Como vocês irão ver, não temos tanto dinheiro assim, que nos permita estar a dispensar dinheiro 

para, depois deixar de utilizar a curto prazo de espaço de tempo. ------------------------------------------------------ 

------ Quanto aos materiais para as AEC’s, há aqui um desfasamento e estou à vontade para dizer aqui 

aos Senhores Professores: É que a burocracia da Câmara não se compadece com uma resposta 

imediata e aquilo que nós precisamos é de alguma programação e no final do ano quando nos é pedida 

essa listagem, têm que nos informar sobre quais são os materiais que efectivamente, vão precisar, para 

que nós no princípio do ano, possamos ter as coisas. Muitas das vezes, pedem-nos apenas com quinze 

dias de antecedência e esta situação não é compatível com os espaços que temos de dar, ou mais, 

grande maioria dos materiais está nas Escolas. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ O resultado dos inquéritos às AEC’s, a Senhora Vereadora na próxima semana poderá fazer chegar  

esses resultados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto à intervenção do Senhor Manuel de Almeida Campos, agradeço-lhe as palavras que proferiu 

e quero dizer-lhe que aquilo que fomos no passado queremos continuar a ser no futuro, pelo que 

continuaremos da mesma forma, assim esperemos que também seja para connosco. --------------------------- 

------ Quanto à intervenção do Senhor Carlos Silva, Presidente da Junta da Freguesia da Trofa, o Pólo 

Educativo é o Projecto que está depois do de Aguada de Cima e irá ser feito e iremos para a utilidade 

pública para o terreno. Eu gostaria que dois mil e dez fosse o ano da primeira pedra, mas tenho algumas 

dúvidas nisso porque esses processos são complexos de começar a construir, na Trofa. ----------------------- 

------ Sobre o saneamento, neste momento, nós temos os Projectos, mas estamos em negociações com a 

ADRA e vamos ver quando é teremos a situação do saneamento da Trofa a avançar. --------------------------- 

------ Quanto à intervenção do Senhor Engenheiro José Oliveira, quero dizer-lhe que o endividamento é 

um endividamento, não é um endividamento virtual. Portanto, eu tenho todo o prazer em pagar o almoço, 

mas o Senhor Engenheiro devo-mo, porque o endividamento e inferior efectivamente. -------------------------- 

------ E quanto ao que referiu sobre os acessos à Zona Industrial da Rotunda do Brejo, é uma situação 

que iremos analisar. Na realidade, aquele acesso não é obviamente, aquele que temos preconizado para 

um Parque Empresarial da maneira como está estruturado e teremos de ver outros. Mas a sugestão que 

apresentou aqui, poderá ser uma das soluções a adoptar e portanto terá que ser estudada. ------------------- 

------ Quanto à questão que referiu do senhor Presidente da Junta de Freguesia que é funcionário da 

Câmara, nós temos aqui três Presidentes das Juntas de Freguesia que são funcionários da Câmara, não 

é só um. Portanto prestam colaboração à Câmara e com certeza que desempenham as suas funções da 
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melhor forma possível nas suas áreas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto ao Senhor António Martins, já uma vez me pediu os relatórios dos trabalhos que eram feitos, 

os quais estarão disponíveis quando quiser e poderei continuar a fazer esses mesmos relatórios. ----------- 

------ Quanto à A.G.C.U.A., a câmara participava. É uma Associação que terminou a sua acção, que está 

fechada. O seu Presidente era o Presidente da Associação Comercial de Águeda mas, neste momento 

está a encerrar a sua actividade porque fechou. Penso que a situação financeira é equilibrada, mas sobre 

qual foi o investimento da Câmara Municipal poderemos ceder esses dados noutra circunstância. ----------- 

------ Penso que respondi a todas as questões colocadas.” --------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- ACTA EM MINUTA ---------------------------------------------------------- 

------ De seguida, foi solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal, que seja elaborada uma Acta em 

Minuta 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 ----------------------------------------------------

------ Seguidamente, e não havendo lugar a qualquer outra intervenção, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, deu por findo o Período Antes da Ordem do Dia e, de imediato, deu início ao 

Período da Ordem do Dia, no âmbito do qual apresentou os seguintes pontos: ------------------------------------ 

------ Ponto 3.0 – “ANALISE DO NOVO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL”: ---------------------- 

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra aos Senhores Deputados da 

Assembleia, tendo sido feitas as intervenções que se transcrevem na íntegra: ------------------------------------- 

------ Deputado Manuel Antunes de Almeida (PSD): --------------------------------------------------------------------- 

------ “ Irei ser brevíssimo e quero dizer, desde já, que de uma Forma Global, estou perfeitamente de 

acordo com o Regimento que foi elaborado pela respectiva Comissão de Revisão do Regimento, mas há 

aqui dois aspectos a referir. Do meu ponto de vista, quanto ao Artigo 3.º, não houve nenhuma alteração, 

mas o anterior estava mal redigido e este também teve aqui uma pequena falha, porque diz o seguinte: 

“… constituem direitos dos Membros da Assembleia Municipal a exercer nos termos da Lei e deste 

Regimento; participar; apresentar; propor; solicitar; propor, ter” – é o que está descriminado nas várias 

alíneas deste Artigo e a alínea g) e alínea h) tem descriminado: “ Senhas de presença, e protecção em 

caso de acidente…”. Do nosso ponto de vista, faltam aqui os verbos que acompanhem a metodologia 

anterior, isto é, receber senhas de presença, ajudas de custo e subsídio de transporte e que a protecção, 

em caso de acidente, através da constituição de um seguro de acidentes pessoais. Portanto, faltam estes 

dois termos – “receber” e “ter”, que eu julgo que deveriam ser aqui introduzidas. ---------------------------------- 

------ Eu não estudei organicamente o Regimento e, por isso, não sei onde é que iria ser colocada uma 

proposta que eu há dias referi e que se prende com a democraticidade interna deste órgão, relativamente 

a outro órgão, este órgão deliberativo ou executivo. ------------------------------------------------------------------------ 
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------ Temos como prática que, quando o Senhor Presidente do Executivo fala, mais ninguém pode 

intervir, quer no Período de Antes da Ordem do Dia, quer noutro período, porque acaba com as 

intervenções. Claro que haverá aqui um inconveniente, quer dizer que depois a conversa dilata-se 

eternamente, mas não é isso; nós podemos estipular um prazo, não longo e permitir que, quando 

discordamos de algumas situações que o Senhor Presidente do Executivo responde, tenhamos a 

possibilidade de o questionar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não quero comparar o Município com o Governo da Nação, mas acontece todos os dias. Isto, 

também não é um Parlamento como o Parlamento Nacional, é uma Assembleia Municipal e há algumas 

Freguesias de Lisboa maiores que Concelhos. Há uma situação, que há pouco ouvi aqui numa conversa, 

como se isto dependesse do Município, que é o caso da União de Freguesias e acabar com o Município, 

mas, isso é uma Questão Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O que eu digo é que eu, na altura, falei ao Senhor Presidente e dirigi-me até incorrectamente, 

porque não me devo dirigir directamente, a ninguém do lugar, porque temos o parlatório que é para falar, 

e isto não vem aqui referido. E eu julgo que por uma questão de democraticidade interna, possamos, de 

uma vez por outra, que se introduzisse aqui a possibilidade de questionar o Senhor Presidente da 

Câmara sobre respostas que ele dê. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Agora, como eu não estudei organicamente o regimento, tenho dificuldade onde é que hei-de referir 

isso, mas julgo que era importante faze-lo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Do meu ponto de vista, julgo que questionar o Senhor Presidente da Câmara sobre as respostas que 

dá e que não satisfazem, quer os Grupos Municipais, quer qualquer Membro da Assembleia em particular, 

aumentava a democraticidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O que eu penso é que nós devemos mudar a forma de estar neste Hemiciclo, mas esta é a minha 

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

------ A anterior foi demasiado quezilenta, isto é, houve agressividade a mais e eu julgo que podemos ser 

muito firmes, podemos colocar questões muito bem colocadas, com a firmeza, que é própria, mas 

devemos deixar um pouco alguma agressividade que, às vezes, surge e que raia um pouco até a má 

educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Esta é a minha opinião e quanto ao pressionar o Senhor Presidente da Câmara, em termos 

correctos, sobre questões para que fiquemos esclarecidos, julgo que é fundamental. Disse.” ------------------ 

------ Deputado José Carlos Raposo Marques Vidal (PS): ------------------------------------------------------------- 

------ “ Em relação ao Regimento, eu participei na Comissão que elaborou o Regimento e realizámos aqui 

algumas alterações que eu vou, rapidamente, tentar enumerar: --------------------------------------------------------- 

------ Quanto à intervenção do Doutor Antunes de Almeida, ela é coberta pelo Artigo 27.º, que é o pedido 

de esclarecimento. Após a intervenção do Senhor Presidente da Câmara, há esse hábito de ninguém lhe 

fazer mais nenhuma pergunta, mas não é o correcto, porque o Artigo 27.º pressupõe que, após a 

intervenção do Senhor Presidente da Câmara, possamos fazer perguntas objectivas sobre aquilo que ele 



 
Assembleia Municipal de Águeda     -    Acta da 3ª.  Sessão Extraordinária, do Quadriénio 2009/2013  
 
 

24

falou. Portanto, no Ponto Um e no Ponto Dois, essa situação foi verificada. ----------------------------------------- 

------ O que não está aqui referido no Regimento e que eu deixo já aqui a esta Assembleia para o Senhor 

Presidente da Mesa, é a questão do funcionamento dos Órgãos desta Assembleia. Em termos de 

organização espacial, nós vamos ter que nos colocar por Grupos Parlamentares. Um Grupo Parlamentar 

estará sentado num determinado tipo de cadeiras; um outro Grupo Parlamentar noutro tipo de cadeiras e 

os outros grupos noutras, porque assim o Regimento o obriga. O Regimento diz que todas as votações 

têm que ser enunciadas por partidos políticos. Portanto, não é quem votou contra ou a favor, é dez do PS;  

cinco do PSD; três que votaram contra e a favor. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Isto é uma questão de organização e vai facilitar a organização, que é outra situação que proponho 

já ao Senhor Presidente da Mesa, em termos de organização, que haja um micro, que todas as 

intervenções sejam feitas do seu lugar e que não tenhamos que nos levantar e perder tempo para cima e 

para baixo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Portanto, são duas sugestões que eu deixo aqui em de organização. Em relação à mesa, a partir do 

momento em que isto entra em vigor, já constava no anterior regimento, que os Partidos Políticos têm que 

ser enunciados nas votações, logo não é: “dez a favor e quinze contra”; é “dez a favor deste partido mais 

dois daqueles…”, tem que vir o número dos votos partidários, o que já constava do Regimento anterior e 

ninguém cumpriu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto às alterações fundamentais que nós preconizámos: ------------------------------------------------------ 

------ Na parte do Artigo15.º, há a questão das Sessões Ordinárias e eu propunha uma alteração que não 

consta, que era a introdução de um ponto três em que diria assim: “As Sessões da Assembleia Municipal 

terão a duração máxima de três horas, podendo ser prolongadas por mais uma hora, desde que tenham a 

aprovação qualificada de dois terços dos membros da Assembleia presentes. Portanto, ao fim de três 

horas, o Presidente da Mesa pode propor o prolongamento de mais uma hora à Assembleia presente. ----- 

------ A outra questão, que estava no Artigo 3.º, ponto um, já é uma questão que tinha a ver com um 

pedido de que houvesse uma interrupção após os noventa minutos, mas que eu acho que não deve ser 

regimental e que deve ficar à consideração do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia ou não, o 

poder ao fim de noventa minutos interromper-se, regimentalmente a Assembleia, para que não haja 

situações de saídas e entradas como acontece tantas vezes. ----------------------------------------------------------- 

------ A alteração efectuada foi distribuição do tempo: O PSD teria direito a vinte e três minutos; o PS teria 

Dezassete Minutos e cada um de nós cede um minuto aos independentes, de maneira a que seja dois 

minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Depois, uma outra alteração preconizada, foi no Artigo 19.º, na Intervenção do Público, porque um 

dos objectivos é que haja Maios participação do público. E para que muitas pessoas, às vezes, não 

estejam à espera que acabe a sessão para poder intervir, nós preconizámos dois períodos de Intervenção 

do Público: um de quinze minutos no inicio e outro de quinze minutos no final da sessão. ---------------------- 

------ O que está exposto no Artigo 19.º diz que: “Em cada Sessão Ordinária existirão dois momentos de 
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Intervenção do Público, com a duração máxima de Quinze minutos cada, para apresentação de assuntos 

de interesse Municipal, Podendo Também ser colocadas questões, desde que directas e objectivas sobre 

assuntos a debater na Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Esta alteração do Regimento não foi muito consensual, mas ganhou a maioria da comissão nesta  

questão de que, qualquer pessoa se pode pronunciar sobre qualquer assunto, o que não deixa de ser em 

liberdade total e que nós, num Órgão como este, só beneficiaremos. ------------------------------------------------- 

------ O primeiro momento da Sessão iniciar-se-á logo após a abertura dos trabalhos e o último iniciar-se-á 

após a conclusão do Período da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto à questão da Declaração de Voto, é um bocado diferenciadora do que é diferente da 

Assembleia da República. A Declaração A Declaração de Voto é sempre permitida, seja em qualquer 

situação. Aqui segue-se o princípio das Assembleias Reduzidas, que é o princípio das Assembleias das 

Escolas, que eu não sei se deveríamos seguir uma Assembleia Municipal. A Declaração de Voto é a 

declaração de voto contrário. Enquanto que na Assembleia da República é a Declaração de voto de 

qualquer pessoa, eu posso votar a favor e, faço uma Declaração de Voto, que nunca é lida, mas é sempre 

junta e anexa à acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Logicamente que quanto ao resto, deixa uma grande margem de manobra ao Senhor Presidente da 

Mesa para verificar e gerir das situações que vão decorrer na Assembleia.” ----------------------------------------- 

------ Deputado Manuel Antunes de Almeida (PSD): --------------------------------------------------------------------- 

------ “ Senhor Presidente, é para dizer que não tinha entendido que vinha Regulamentada a questão que 

levantei em segundo lugar e por isso, estou perfeitamente de acordo. ------------------------------------------------ 

------ Como também o companheiro José Vidal, disse que aceitava no Regimento os “verbinhos”, por 

conseguinte, estamos de acordo e essa alteração. Permita-me que lhe diga, que do, meu ponto de vista, 

a proposta de alteração que ele faz ao Artigo 15.º não tem grande razão de ser, porque o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, seja quem ele for, tem que ter alguma maleabilidade; ele é o 

Presidente da Assembleia para poder entender se está a ir longe demais a continuação dos trabalhos; se 

deve acabar ou não continuar a sessão; eu sou um bocado contra o fixar muito rigidamente. ------------------ 

------ Acho que a liberdade do Presidente da Mesa da Assembleia é também uma questão de 

responsabilidade e é importante em democracia. Disse.” ----------------------------------------------------------------- 

------ Deputado Hilário Manuel Ferreira Santos (PSD): ------------------------------------------------------------------ 

------ “ Em relação ao ponto três que o Professor José Vidal queria introduzir, eu estou de acordo. Na 

prática que nós temos, nunca se pôs esta questão, penso que houve uma reunião em que isso se 

levantou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Acho que o Presidente da Assembleia deve ser soberano nessa matéria ao conduzir os trabalhos e 

propor à Assembleia a Hora que deve acabar e saber se já nos estamos a alongar ou não. -------------------- 

------ A questão que eu coloco é sobre o ponto dezanove, que é uma das introduções na Intervenção do 

Público. Antigamente, nós tínhamos um Período de trinta minutos, no final, para o Público poder falar e 
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agora temos um período de quinze minutos no inicio e quinze minutos no final. ------------------------------------ 

------ Eu acho que faria muito mais sentido, que houvesse quinze minutos para o Público no Período de 

Antes da Ordem do Dia e quinze minutos antes do primeiro ponto da Ordem do Dia, porque não faz 

sentido nenhum, do meu ponto de vista, depois de um assunto estar discutido, o público vir cá falar. Nós 

precisamos da intervenção do público antes de o assunto ser discutido, que é quando o público nos pode 

vir dizer qual a visão que têm sobre determinados assuntos e a forma como pensam que as coisas podem 

ser feitas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Caso contrário, o que acontece é que depois de o assunto ser discutido, vem aqui o público dizer 

mal, muitas vezes do Senhor Presidente da Câmara e outras vezes de nós. ---------------------------------------- 

------ Parece-me que o processo deveria ser ao contrário, respeito isto e voto favoravelmente, mas eu 

gostava muito mais que o público pudesse intervir antes, construindo, do que depois destruindo. ------------ 

------ Do meu ponto de vista é este o procedimento correcto, mas respeito esta visão, porque também as 

pessoas do meu grupo que estiveram presentes na reunião me transmitiram e compreendo. ------------------ 

------ Em relação a outra novidade, é a introdução de uma Assembleia Municipal Extraordinária em 

Outubro, que se esqueceram de referir, em que será marcada uma sessão em Outubro e será de acordo 

entre o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara e os Líderes dos 

Grupos, onde se agendarão um conjunto de temas para serem discutidos como uma espécie de estado 

do concelho ou estado do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu achava que era muito mais interessante haver duas Sessões Extraordinárias, mas é melhor, uma 

do que nenhuma e por isso apoio este tipo de situação. ------------------------------------------------------------------- 

------ Uma outra questão é sobre o Artigo 20.º, em que hoje estamos a dar aqui duas novas 

interpretações. O Professor José Vidal deu uma nova interpretação ao pedido de esclarecimento às 

intervenções neste caso, sobre o que disse o Doutor Antunes de Almeida, do Senhor Presidente da 

Câmara. Ainda agora, vimos o Senhor Presidente da Câmara que respondeu uma coisa a um Membro 

desta Assembleia Municipal, Engenheiro José Oliveira. Completamente diferente daquilo que ele lhe 

perguntou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Aqui também há o entendimento que os Senhores Vereadores nunca podem falar nesta Assembleia 

Municipal, a não ser sob a autorização do senhor Presidente da Câmara. Tem sido um entendimento tido 

por esta assembleia e, afinal, lendo o regimento, parece que esse entendimento não é assim. ---------------- 

------ Eu já perguntei ao meu colega que esteve na Reunião e ele tem esta opinião, mas quero perguntar 

esta questão ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para saber se é mesmo isto. Sobre as 

intervenções dos vereadores o Regimento diz o seguinte: “ Os Vereadores devem assistir à Assembleia 

Municipal, Sendo-lhes Facultado Intervir nos debates, sem direito de voto, a solicitação do plenário ou 

com a anuência do Senhor Presidente da Câmara ou do seu Substituto legal.”------------------------------------- 
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------ Com esta descrição, eu entendo que, se um elemento de um Plenário chegar aqui a efectuar uma 

pergunta a um dos vereadores, ele não precisa da autorização do Presidente da Câmara para falar; ele 

pode responder a essa questão e pode intervir. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Para mim, é um elemento do Plenário, qualquer um de nós, não tem que haver uma votação de 

plenário para o vereador falar. É este o meu entendimento e a minha pergunta é esta, porque sendo este 

o entendimento, eu voto favoravelmente isto; não sendo este o entendimento é um bocado estranho que 

hajam seis biliões de pessoas que possam falar neste plenário, menos seis pessoas que são os 

vereadores toda a gente pode falar, até o público presente, menos os seis vereadores, que seria quase 

um contra senso, que seriam prisioneiros da posição em que estão. -------------------------------------------------- 

------ É precisamente este pedido de esclarecimento que pretendo efectuar. Muito obrigado.” ------------------ 

------ Deputada Nair Barreto Carvalho Alves da Silva (PSD): --------------------------------------------------------- 

------ “ Como os documentos, também, só me chegaram, hoje, de manhã, a minha casa, não tive tempo 

de analisar estruturalmente o Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Mas, posso dizer que é um trabalho que está bem feito, depois de um trabalho feito é sempre 

possível completá-lo e enriquece-lo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nas competências da Assembleia, no Artigo 2.º, transcrevem da lei quase todas as competências, 

depois chega ao número dois e não transcrevemos, eu sugeria que, vertessem no Regimento o que diz a 

Lei. Portanto, o Artigo 2.º, o Artigo 3.º, o Artigo 4.º, o número dois, três, quatro e cinco. ------------------------- 

------ Depois, também acho que se esqueceram das competências da Mesa da Assembleia Municipal, que 

também é só transcrever o que diz a Lei. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sobre as Sessões Ordinárias, no número dois, Transcreveram de uma forma incompleta do que diz 

a lei em que diz: “ A segunda e quinta sessões destinam-se, respectivamente, à apreciação do inventário, 

esqueceram-se a questão do inventário. Portanto, transcreveram a Lei mas não de um a forma completa 

e chamava a atenção para esse pormenor. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deste modo, as sugestões que eu dou para o regimento são: A transcrição completa das 

competências da Assembleia, de acordo com aquilo que está na lei, porque transcrevem uma tarte e 

depois não transcrevem a outra; acrescentar as competências da Mesa da Assembleia e nas Sessões, 

corrigir a formulação que está incompleta, não está de acordo com o que diz a lei, diz apenas uma parte 

que não é complementada. Muito Obrigada.” --------------------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, concedeu a palavra à Deputada Carla Eliana da Costa Tavares (PS), a qual concluiu 

a intervenção que a seguir se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------------------------------- 

------ “Das duas uma: Hoje, ou nós aprovamos esta proposta de Regimento, ou então fazemos aquilo que 

eu acho que é mais correcto e hoje fazemos exactamente aquilo que temos estado a fazer, é recolher  
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algumas sugestões e uma vez que já foram recolhidas várias sugestões, a comissão de revisão do 

Regimento terá necessariamente que reunir mais uma vez.  ------------------------------------------------------------- 

------ Quanto ao que a Doutora Nair Barreto disse, sobre as transcrições da Lei, os Regimentos não têm 

que ser transcrições da Lei; servem exactamente para especificar aquilo que está e nesses artigos que 

referiu, efectivamente, não houve qualquer alteração, ou seja, está tal e qual como sempre esteve e 

também não foi feita nenhuma alteração, isto que se entendeu que não havia necessidade, porque o facto 

de haver um Regimento não revoga a Lei n.º 169/99 e como tal, não havendo necessidade de estar a 

transcrever uma Lei que não fica revogada por força do Regimento e porque essa Lei se mantém em 

vigor, efectivamente, na altura, e quando este regimento foi elaborado, fez-se constar estas competências 

do Presidente da Assembleia; as competências dos Secretários e não se fez a transcrição de tudo o que 

está na Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Mas, parece-me que assim está bem e por isso entendemos não mexer neste aspecto. ------------------ 

------ Quanto ao demais limite de tempo, eu acho que isso caberá, sem dúvidas, ao bom senso do Senhor 

Presidente da Mesa de Assembleia, quando for o avançar da hora. Para mim uma hora da manhã seria o 

limite máximo dos máximos mas, parece que havendo bom senso, da parte do Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, este assunto estará resolvido. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Agora aquilo que eu solicito e, parece-me que as alterações que esta Proposta de Alterações de 

Regimento já foi deveras discutido; já houve oportunidade dos vários Membros desta Assembleia fazerem 

chegar junto dos seus Membros que compõem a Comissão de Revisão as alterações propostas, parece-

me que nada adiantará estarmos, agora, aqui a acrescentar mais alterações. -------------------------------------- 

------ Esta é a minha opinião, mas vossas Excelências dirão o que entenderem. Disse.” ------------------------- 

------ Deputada Nair Barreto Carvalho Alves da Silva (PSD): --------------------------------------------------------- 

------ “ Em resposta à Doutora Carla Eliana, de facto, não tem que ser vertida a Lei no Regimento mas, a 

verdade, é que verteram a Lei até uma parte e depois cortaram. ------------------------------------------------------- 

------ Portanto, as competências da Assembleia são importantes e devem estar sempre presentes no 

espírito dos membros da Assembleia. Então, porque é que deixamos de fora os outros artigos a partir do 

Artigo número dois? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Eu considero que os artigos que ficaram de fora são muito importantes; competências importantes 

da Assembleia, que todos os Membros da Assembleia devem trazer sempre presente. Nas Sessões 

Ordinárias, copiam o que diz a Lei e depois omitem frases. No Regimento diz assim: “A segunda e quinta 

Sessões destinam-se respectivamente, à apreciação do Relatório e Documento de Prestação de Contas 

de Aprovação do Plano” e esqueceram-se de introduzir a questão da Apreciação do Inventário e todos os 

bens, direitos e obrigações. Eu considero que esse ponto é um importante. ----------------------------------------- 
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------ Portanto, era só fazer essas rectificações. Mas, se está na Lei, então não precisamos do Regimento 

e fazia-se só o Regimento da parte constante das específicas do Regimento.” ------------------------------------- 

------ Deputado Paulo Manuel Matos Soares (PSD): --------------------------------------------------------------------- 

------ Eu penso que a Doutora Carla Eliana foi clara na intervenção que fez. ----------------------------------------- 

------ O que tem de ser votado hoje, aqui, é o que nós trouxemos aqui. Quem quiser fazer mais alterações 

ao Regimento, que as apresente em próximas Sessões. ------------------------------------------------------------------ 

------ Este é o nosso plano, foi o que nós fizemos e ou votam a favor ou votam contra. Agora, não 

podemos estar aqui a introduzir mais areias na engrenagem. Eu penso que este Regimento é bom; as 

Assembleias funcionaram bem no passado e vão continuar a funcionar bem, com bom senso, como eu 

sempre disse. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto à questão do Plenário, há uma situação muito simples: Quer dizer que, para pôr os 

Vereadores a falar, é preciso que o plenário vote? Isto não tem sentido nenhum. Portanto, o que foi aqui 

dito, a expressão “Plenário”, quer dizer que qualquer Membro do Plenário coloca uma questão. Sempre 

foi esta a interpretação e é isso que resulta da Lei. Eu não estou a ver a Lei a exigir e a dar mais 

importância aos Senhores Vereadores, que eles têm, efectivamente, mas era dar-lhe mais do que eles 

têm. Ter que se proceder a uma votação para lhes colocar questões? É impedir a liberdade de 

“questionamento” – uma palavra brasileira, dos membros da Assembleia. ------------------------------------------- 

------ Portanto quando se refere “Plenário”, é qualquer Membro do Plenário. Pelo menos, é assim que eu 

entendo.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Terminada a intervenção anterior o Senhor Presidente da mesa da Assembleia, usou da palavra, 

que concluiu o que a seguir se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------- 

------ “ A interpretação do Doutor Paulo Matos, colide um pouco com a minha própria interpretação. 

Porque a palavra “Plenário” é colectivo, não é individual. Agora, se no Regimento tiver lá Membro do 

Plenário, não há dúvida que eu subscrevo. Agora Plenário é colectivo. ----------------------------------------------- 

------ Se a Comissão da Revisão do Regimento estiver na disposição de aceitar esta sugestão, já não é 

preciso colocar votação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente, o Senhor Presidente da mesa da Assembleia concedeu a palavra ao Senhor 

Deputado Manuel Augusto de Almeida Farias (PS): que efectuou a intervenção que se transcreve na 

integra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “ Há pouco ouvi o colega Doutor Paulo Matos, referir que deveríamos votar “ou sim ou sopas” e eu 

penso que somos capazes de utilizar o bom senso, já aqui referido algumas vezes, ter que dar os 

contributos, havendo circunstâncias factuais para isso, para que saia daqui uma obra acabada. E a obra 

acabada é obra que vem de trás e que já era acabada e foi acabada estes anos todos e nestes mandatos  
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todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ De facto, eu acho interessante que se transcrevam algumas alíneas Lei, escolhidas, provavelmente 

com alguma intenção para enfatizar um outro aspecto, mas é redundante e acho que seria tornar 

fastidioso, quase pouco utilizável, se transcrevesse-mos, de modo completamente desnecessário, a 

legislação que não deixa de ser relevante. O Regimento mantém a sua sub – seriedade relativamente à 

Lei. Portanto será redundante qualquer transcrição. ------------------------------------------------------------------------ 

------ Queria chamar a atenção para uma pouca clareza que existe aqui, no que respeita às Declarações 

de Voto; às suas naturezas, orais ou escritas. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ O artigo vigésimo quinto, relativamente ao Regimento, no ponto seis, diz que: “Não são admitidas 

Declarações de voto orais”. Eu penso que não está corrigido, porque os Requerimentos serão votados. 

Eu posso votar contra e quero fazer uma Declaração de Voto e dizer que não a posso fazer oralmente. 

Mas, eu posso invocar o Artigo trigésimo primeiro, que diz: “cada Grupo Municipal ou cada Membro, a 

título individual, tem o direito a produzir no final de cada votação, nomeadamente aquelas ou 

requerimentos, uma Declaração de voto, esclarecendo o seu sentido de voto contra.” --------------------------- 

------ Eu penso que o que se pretende é que as Declarações de Voto, relativamente às votações por 

requerimentos e para os recursos, não sejam orais. ------------------------------------------------------------------------ 

------ Estas Declarações de voto são as Declarações de voto na sequência de um voto contra, que eu 

posso fazer ao votar um requerimento. Eu posso votar contra um requerimento e quero fazer uma 

Declaração de Voto para indicar o meu sentido de voto, posso fazê-lo oralmente? No Regimento diz que 

não são admitidas Declarações de Voto orais. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu fui responsável por levantar uma confusão, pelo que sinto-me na obrigação de levantar uma 

proposta, que pode ser a adequada ou não. Estão aqui juristas, se bem que eu acho que fez falta um 

engenheiro na comissão de Revisão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Com excepção das votações relativas a requerimentos e recursos, estas Declarações de Votos 

poderão ser escritas ou orais. Penso que é esse o sentido, mas está cá sub - entendido e acho que é uma 

matéria contraditória, explícita e factual e isso deve ser também explícito. ------------------------------------------- 

------ Portanto eu rescreveria a frase do ponto dois, do Artigo trinta e um, deixando claro que isto não se 

aplica se o voto contra for relativamente a requerimentos ou a recursos.” -------------------------------------------- 

------ Para exercer o direito de resposta, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia concedeu a palavra 

à Senhora Deputada Carla Eliana da Costa Tavares (PS), que concluiu o que a seguir se transcreve na 

íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “ Engenheiro Farias, eu Lembro-me que tínhamos chamado a atenção na reunião para esta questão 

e nós falámos sobre isto na Comissão e, se reparar, em relação ao anterior Regimento em vigor, este  
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artigo foi alterado exactamente por isso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nós decidimos, para que para que essa situação ficasse clarificada, colocar aqui no ponto dois, no 

artigo trinta, que estas Declarações de voto podem ser escritas ou orais. Ou seja, as Declarações de Voto 

Contra, podem ser escritas ou orais.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, usou da palavra o Deputado Paulo Alexandre Guerra de Azevedo (PS), tendo feito a 

intervenção que a seguir se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------------------------- 

------ “ Eu quero dizer que fiquei muito feliz com a intervenção do Engenheiro Hilário, gostei dos pontos de 

vista que ele defendeu que, muito sinceramente, também são os que eu defendo há muitos anos e estou 

completamente de acordo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Só fico com dúvidas numa coisa, acerca do Regimento e das Pessoas falarem antes do Período da 

Ordem do Dia. A única dúvida que eu tenho é se um Membro ou Deputado pode, directamente, 

questionar um Vereador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Temos aqui um executivo, em que o Senhor Presidente responde pelo Executivo, se entender que 

não está com os conhecimentos todos naquela área pode passar a palavra a um Vereador para ele 

responder, mas acho que deve ser sempre o Presidente da Câmara a responder às questões que são 

apresentadas; sempre assim foi. Até porque os vereadores, têm locais próprios onde esgrimam todos os 

argumentos e discutem tudo, que são as reuniões de câmara, e inclusivamente, há muitos assuntos que 

quando vêm à Assembleia, vêm com transcrição da discussão e das votações que acontecem em 

executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, eu acho que deve ser o Presidente da Câmara a responder às questões e, se ele entender, 

deverá a palavra ao Vereador que achar conveniente responder. ------------------------------------------------------ 

------ Eu só estou a levantar esta questão, porque não sei que pergunta é que eu posso fazer a um 

Vereador que não tem pelouros e é esta a questão que eu levanto.” -------------------------------------------------- 

------ De imediato, usou da palavra o Deputado José Carlos Raposo Marques Vidal (PS): nos termos 

que a seguir se transcrevem na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “ Realmente, há aqui um ponto que muda um bocadinho, que é a questão da Intervenção do Público. 

O princípio que se mantém aqui é sempre o princípio legal. O Público pode intervir nos primeiros quinze 

minutos iniciais e nos quinze minutos finais, sobre aquilo que bem lhe interessar, nem os Deputados 

respondem directamente a perguntas do Público. Daí que eles podem colocar as questões mas nós, os 

Deputados, só absorvemos a informação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Acabada a Sessão, eles até podem fazer perguntas sobre aquilo que se passou. As perguntas são 

dirigidas ao Senhor Presidente de Assembleia, que as dirige ao Executivo, a nós nunca. ----------------------- 

------ Nós Deputados, somos livres de dar a nossa opinião, mas as perguntas do Público são para o 

Senhor Presidente da Câmara e para o Executivo. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Realmente, a Lei diz que qualquer um de nós pode interpelar qualquer um dos Vereadores; e se 
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pode colocar uma questão de responsabilização do Senhor Presidente da Câmara, agora, isso é depois 

da orgânica dos Senhores Vereadores e do funcionamento. Porque aqui também se põe a questão do 

poder ou não do Executivo dos Vereadores da Oposição que não têm pelouros. É outra questão, porque 

vamos fazer perguntas da não execução. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sempre fiz assim desde há muitos anos, mas o “ sempre” é um mau conselho porque a Lei diz que 

qualquer Membro do Plenário pode, durante a Sessão perguntar situações aos Senhores Vereadores, 

para eles responderem e se eles assim o entenderem, se desobedecerem ao senhor Presidente da 

Câmara ele que depois resolva a situação.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia usou da palavra, para prestar o 

seguinte esclarecimento, que a seguir se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------- 

------ “ Eu ía chamara a atenção chamar a atenção para a leitura do Artigo sessenta e cinco, da 

Declaração de Competências, em que em qualquer altura o senhor Presidente da Câmara delega ou 

pode retirar Delegações e portanto, o Senhor Presidente de Câmara tem sempre “a faca e o queijo na 

mão”, em qualquer uma das situações se por acaso, por excesso, se entender que determinada situação, 

sai fora do procedimento normal e ético e, por isso mesmo, o Senhor Presidente da Câmara evoca, 

imediatamente, a sua competência. Não pode evocar aqui, mas pode perfeitamente, esperar pela 

oportunidade e evocar, depois, a sua competência e puxar a ele todas as competências delegadas. -------- 

------ Penso que terminaram as sugestões e eu vou pegar nas sugestões do Doutor Paulo matos. Está 

posta à consideração do Plenário a Aprovação do Texto do Regimento. Mas queria uma opinião de 

alguém da Comissão de Revisão, sobre a aceitação de alguns pareceres e sugestões que foram dadas.”-- 

------ A pedido da Comissão de Revisão do Regimento, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

permitiu um intervalo de cinco minutos, para que o regimento fosse alterado com algumas das sugestões 

que foram feitas durante a discussão do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Findo o tempo concedido, foram retomados os trabalhos, tendo o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia, cedido a palavra à Deputada Carla Eliana da Costa Tavares (PS), (Membro da Comissão 

de Revisão do Regimento), que fez a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra: ---------------------- 

------ “ Depois de termos reunido e analisado as várias propostas, o documento que vai ser sujeito à vossa 

votação é exactamente aquele que receberam, apenas com duas alterações, que foram as alterações 

sugeridas pelo Doutor Antunes de Almeida, ou seja, nas alíneas g) e h), do Artigo terceiro, será 

acrescentado “receber senhas de presença, ajudas de custo e subsídio de transporte e ter protecção em 

caso de acidente através da Constituição de um Seguro de Acidentes Pessoais”. --------------------------------- 

------ São estas as duas alterações efectuadas. Que, por uma questão de português, parece-nos que 

realmente a poderemos fazê-las, convém que o documento fique correctamente redigido e são apenas 

estas as alterações que vamos apresentar. Quanto aquela que mais discussão causou referente ao 

número três, do Artigo vinte, é assim que está descrito na Lei n.º 169/99, conhecida como Lei das 

Autarquias Locais e como tal é assim que também se vai manter, sendo certo que e entende-se que 
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qualquer Membro do Plenário pode questionar. Quando se fala aqui em Plenário deve entender-se que é 

qualquer Membro do Plenário.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, e não havendo lugar a qualquer outra intervenção neste ponto da Ordem do Dia, o 

Senhor Presidente da Mesa de Assembleia, colocou-o a votação, tendo verificado que a Assembleia, por 

maioria, com uma abstenção do Grupo do PSD, deliberou aprovar o texto do Regimento desta 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 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, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, passou a 

palavra aos Senhores Deputados, tendo sido feitas as intervenções que a seguir se transcrevem na 

íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deputado António Manuel Almeida Tondela (PSD): -------------------------------------------------------------- 

------ Depois de consultar o documento que me foi enviado, se me permite Senhor Presidente, eu queria 

tecer aqui algumas considerações e fazer-lhe uma pergunta. ------------------------------------------------------------ 

------ Começava por dar um conselho ao Senhor Presidente, para que antes de ser enviado este 

documento que o Senhor Presidente passasse os olhos por cima dele, porque há assuntos que vêm no 

CD que nos foi entregues que vêm repetitivos, são os mesmos, apenas só muda o verbo: um diz “Águeda 

Promove”, outro diz “Águeda Promoveu”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não sei se é esse o objectivo que o Senhor Presidente da Câmara pretende para nós enquanto 

Elementos desta Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para a comunicação social, eu posso aceitar essa situação. Quero dizer-lhe que sem qualquer 

sentido pejorativo, nós também lemos os jornais e sabemos disto. Aparece alguns assuntos várias vezes 

repetidos, como “Águeda Acolhe”, “Águeda Acolheu”, não sei se é esta informação que pretendem que 

nós recebamos, mas era só uma ilação que fazia sobre este aspecto. ------------------------------------------------ 

------ A seguir, na Informação escrita do Senhor Presidente aparece-me um programa de Juventude 

Activa, em que a Câmara Municipal lança a Quarta Edição do Programa Juventude Activa, uma iniciativa  

que tem como objectivo proporcionar a ocupação de tempos livres dos alunos do Ensino Secundário de 

forma útil. Eu apoio esta iniciativa, mas gostava de ter o “feedback” do Senhor Presidente sobre o que é 

que isto está a dar; o que é que está a acontecer; o que é que está a envolver; quais são os objectivos 

dos tempos livres dos jovens que se candidatarem à universidade e não conseguiram entrar, ou que 

estão a fazer o décimo segundo ano, como diz neste programa Juventude Activa. -------------------------------- 

------ Eu dizia que apoio e lanço aqui algumas ideias, nomeadamente que o Senhor Presidente da Câmara 

diz no Programa que, coloca estes jovens em espaços nas empresas. Eu também lhe lançava um repto 

para os colocar nas Escolas, designadamente nas Escolas mais pequenas do Primeiro-Ciclo, onde temos 
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alguns problemas de acompanhamento das AEC’s, onde podemos rentabilizar estes jovens, se é que há 

aderência. Por isso, é que eu peço o “feedback” ao Senhor Presidente da Câmara, sobre o que é que 

está a acontecer, porque é a Quarta Edição e como Quarta Edição temos que ter dados concretos e 

objectivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Depois, acho que também se deve caminhar por aqui, mas devemos ir mais longe porque, neste 

momento, como sabe e sem fazer demagogias, politiquices ou partidarismo baixo, nós temos alguns 

problemas em Águeda, como já aqui foram referidos, nomeadamente na ocupação dos tempos livres dos 

jovens que, de alguma maneira, vagueiam pela cidade e causam alguns problemas a todos nós e é 

essencialmente fora das Escolas é o que está a acontecer. -------------------------------------------------------------- 

------ Para terminar, quero dizer que eu apoio, mas gostaria de ter um “feddback” mais concreto sobre isso 

e lanço-lhe o repto da ocupação destes jovens também dentro das Escolas, nomeadamente Primeiro – 

Ciclo, para colmatar a carência que nós temos nas escolas, de acompanhamento dessas actividades de 

enriquecimento curricular, nomeadamente, dos intervalos em que elas ocorrem. Muito obrigado.”------------ 

------ Deputado José Carlos Raposo Marques Vidal (PS): ------------------------------------------------------------- 

------ Eu queria fazer uma sugestão directamente ao Senhor Presidente da Câmara e concordando, em 

parte, com o que o Professor António Tondela disse. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Como sugestão, a informação do Senhor Presidente deveria vir curta, sintética, objectiva, por áreas 

de Vereação. Seria bom criar um hábito de síntese, porque, realmente assim é um bocado difícil e não 

estar a ver o CD todo, pelo que não vamos estar informados. ----------------------------------------------------------- 

------ Deste modo, era mais fácil, mais sintético e mais conciso e depois, o resto, discutia-se aqui. ----------- 

------ Também concordo com esta questão que haja agora um reforço no vosso segundo mandato da 

questão dos Projectos da Ocupação de Tempos Livres de Projecto Férias; Projectos Fins-de-Semana, 

que haja uma reanálise e, de acordo com os erros que já foram feitos, que se tentem melhorar esses 

projectos e torná-los mais objectivos e sempre com a preocupação de abarcar cada vez mais pessoas, tal 

como o Projecto de Desporto abarcou e sei que está a sofrer remodelações, mas tentarmos sempre 

qualquer coisa, por pouco que seja, será sempre alguma coisa. Obrigado.” ---------------------------------------- 

------ Deputado António Manuel Fernandes Martins (CDS-PP): ------------------------------------------------------ 

------ “Senhor Presidente da Câmara, eu vou ser preciso e conciso. Já sou corrente neste aspecto e 

voltava a sê-lo e quero dizer-lhe que não estou fora desta Assembleia em protesto, por respeito ao meu 

Partido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Já disse aqui ao Senhor Presidente da Câmara que faça o favor de mandar, em tempo oportuno 

toda a documentação da Ordem do Dia das Sessões a realizar. -------------------------------------------------------- 

------ Senhor Presidente da Câmara, eu não sou funcionário público, com o devido respeito dos 

funcionários públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Recebi, hoje, dia vinte e oito de Dezembro ao meio-dia, o CD que o Senhor Presidente fez o favor de 

me mandar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Independentemente das razões todas que o Senhor Presidente da Assembleia já aqui aduziu, eu 

devo dizer-lhe que tenho um e-mail, sendo muitíssimo mais prático enviar-me por e-mail, porque eu ligo o 

computador e vejo logo directo; nem preciso meter o CD, que até é mais lento a passar. ----------------------- 

------ Eu acho que é deprimente e injusto o facto de não poder discutir alguns pontos que estão na 

informação do Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu também leio jornais mas, Senhor Presidente da Câmara, quero dizer-lhe que eu não tenho que 

ser informado pelos jornais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Se o Senhor Presidente da Câmara, tem tempo para convocar em tempo oportuno, então, tenha 

tempo também em tempo oportuno de mandar a informação aos Membros desta Assembleia, isto por 

uma questão de correcção, se não for por mais nada. --------------------------------------------------------------------- 

------ Eu acho que não é justo, nem correcto, que eu venha aqui fazer papel de palhaço. ------------------------ 

------ Que tenha lido algumas coisas nos jornais e que venha aqui inventar um bocado por causa da falta 

da informação da Câmara. Esta situação não é, justa, Senhor Presidente e não devem nem pode ser 

assim, Portanto, Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, eu tenho e-mail e 

quando houver problemas de correio, mandem-me a informação por e-mail. Aliás, mandei a convocatória 

por e-mail. Alias, mandei a convocatória por e-mail, o Senhor Presidente há bocado pôs à votação da 

Assembleia se aceitariam ou não o ponto que eu lhe coloquei e o ponto que coloquei foi posto dentro do 

período normal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Portanto, a Assembleia não pode recusar uma coisa que é feita de acordo com a Lei. -------------------- 

------ Para evitar todas estas situações e para estas deselegâncias de ter que vir aqui, mais uma vez, 

apontar estes factos e esta tristeza de dizer que a Assembleia vem para aqui desinformada e que a 

maioria das pessoas estão caladas porque, se calhar, não sabem o que lá está e não sabem; façam-me o  

favor de mandar por e-mail. Da próxima vez, Senhor Presidente da Assembleia, force o Senhor 

Presidente da Câmara a apresentar-lhe em tempo oportuno. ------------------------------------------------------------ 

------ Eu não sei se foi a saída do Doutor Luis Arruda para a Biblioteca que fez atrasar a informação, creio 

que, porque a Câmara continua com outras pessoas, penso que com capacidade técnica para resolver o 

problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Câmara sabe que eu tenho razão. Eu não estou aqui para chatear ninguém, 

mas é justo que nós tenhamos de defender a nossa posição e que venhamos defender a nossa posição e 

que venhamos aqui dar as nossas opiniões, com base em matérias que devemos ter em mãos em tempo 

oportuno e não com meia dúzia de horas antes. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Lavro o meu protesto, não estou ausente Municipal, porque tenho respeito e obrigações perante o 

meu Partido, porque se não estava do lado de fora em protesto.”------------------------------------------------------- 

------ Decorridas as intervenções o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, passou a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para responder aos Senhores Deputados, resposta que se 

passa a transcrever na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ “ Para responder a esta questão dos atrasos, quem me conhece sabe bem que eu não gosto deste 

tipo de situações. Sinceramente que estou cansado, eu assumo as responsabilidades pela câmara, 

porque o responsável sou eu, mas eu estou cansado dessa situação. Eu estou convencido que esta foi a 

última vez que tal situação aconteceu e, ficava só por aqui, “Quem “ me ouve deve ter entendido. ----------- 

------ Sobre as outras situações, o Programa “A Juventude Activa”, no ano passado tivemos oito 

participantes; as entidades são livres de se inscreverem. Este Programa tem como objectivo proporcionar 

aos jovens que não concluíram o 12.º ano, uma experiência de trabalho que as aproxime do mundo do 

trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nós não seleccionamos as entidades onde eles vão participar, damos primazia que sejam para as 

empresas. E para ser uma experiência profissional, mas não somos contra que eles façam o trabalho 

numa escola. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Obviamente que temos esses números, porque são feitas reuniões de avaliação no final. A Senhora 

Vereadora tem esses relatórios e com certeza que vai fazer chegar esses dados. -------------------------------- 

------ Quanto à ocupação dos jovens que vagueiam pela cidade, este é um dos problemas difíceis, não há 

respostas imediatas para isto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Posso-lhe dizer que na semana passada estivemos na Segurança Social com algumas Instituições 

do Concelho e abordamos, para ver se conseguíamos começar a ter respostas para este tipo de 

problemáticas, que são problemáticas complexas da sociedade que são relativamente novas em Águeda, 

mas que são usuais noutros meios maiores do que Águeda e eles também não têm solução para eles. ---- 

------ Portanto, há que procurar alguns meios para colmatar e encontrar aqui algumas tentativas de 

resposta, porque para aqui não podemos ter respostas “standardizadas”. ------------------------------------------- 

------ Quanto à informação da Presidência, deixo este assunto para o final, o Doutor Antunes encontrou 

dois dignos representantes, porque era o Doutor Antunes que questionava no inicio do Mandato anterior 

sobre esta situação. Faz parte do “folclore” das Assembleias questionar sobre esta situação. ----------------- 

------ Se desenharem o modelo de informação que pretendem, nós cumprimos. Mas, uma das coisas que 

já está preparado e que nós iremos fazer, é que estamos a pensar em reestruturar este modelo de 

informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Obviamente, que dá sempre para chegarem aqui e dizerem que não era bem isto que queriam, 

queríamos mais isto ou aquilo. Mas, estamos cá e também temos direito a esse tipo de coisas, nós 

tentaremos responder e dar mais informações e outro tipo de informações que não têm sido dadas mas, 

agora, estamos a tentar mudar e pensamos que na próxima Assembleia de Abril teremos já um outro tipo 

de informação estruturada. Muito obrigado.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 3.2. – “Designação, pela Assembleia Municipal, de quatro Representantes para a 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Águeda (CPCJA), conforme pedido apresentado 

pela Sra. Presidente da Comissão de Protecção e ao abrigo do disposto na alínea l), do art. 17º, do Anexo 

à Lei nº 147/99, de 1 de Setembro”; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia usou da palavra para introdução do 

ponto em discussão, conforme se transcrevem na íntegra: --------------------------------------------------------------- 

------ Tendo sido apresentada à Mesa de Assembleia, uma única Proposta, o Senhor Presidente da 

Mesa procedeu à leitura da mesma, cujo teor se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------- 

------ “ Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, os Grupos Municipais 

do PS (Partido Socialista), PSD (Partido Social Democrata) e CDS-PP apresentam a seguinte lista de 

elementos a integrar a CPCJ de Águeda, nomeados em representação desta Assembleia Municipal, a 

saber: Eunice dos Santos Pereira; Isabel Maria Santiago Ferreira e Carla Eliana da Costa Tavares.--- 

------ Não tendo havido qualquer tipo de intervenção relativamente à lista apresentada, o Senhor 

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

deliberou, por maioria, com trinta e quatro votos a favor e um voto contra, aprovou a proposta 

apresentada para os elementos a integrarem a CPCJA de Águeda, tendo sido nomeados para 

representar a CPCJA de Águeda os seguintes elementos: Eunice dos Santos Pereira; Isabel Maria 

Santiago Ferreira e Carla Eliana da Costa Tavares. ---------------------------------------------------------------------  

------ Ponto 3.3. – “Apresentação dos Projectos a desenvolver pela Câmara Municipal até 2013”. ----- 

------ De seguida o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre o ponto em discussão, que a 

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

------ “ Para não nos estendermos muito, eu iria passar ao Doutor Pedro Alves, que irá apresentar os 

Projectos que muito brevemente, aqueles que já estão no terreno; outros em fase do projecto; outros 

ainda que irão entrar em fase de Projecto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Grande parte destas obras são comparticipadas, no caso concreto das Escolas, dos Centros 

escolares, segundo informações, todos terão comparticipações. Por isso, em princípio é nosso objectivo 

colocar a concurso todas as Escolas constantes da Carta Educativa. ------------------------------------------------- 

------ Haverá um projecto ou outro que ainda não consta desta listagem. Posso-vos falar de um que é 

bastante grande, que é o Parque Subterrâneo de Águeda, que pretendemos fazer, mas que serão 

apresentados brevemente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Alguns destes projectos e pela sua importância e pelo impacto que terão, alguns já foram 

submetidos a discussão pública, já foram apresentados, já tiveram essa participação e outros serão 

submetidos também a discussão pública e para poderem dar contributos, todos aqueles que assim o 

desejarem para melhoria dos mesmos processos. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Passava a palavra, de imediato, ao Doutor Pedro Alves para fazer a respectiva apresentação dos 

projectos a desenvolver pela Câmara Municipal até 2013. --------------------------------------------------------------- 

------ Finda a presentação, passou a palavra ao Doutor Pedro Alves da Divisão de Estratégia e 

Planeamento para fazer a explicação sobre os vários projectos que a Câmara Municipal prevê 

desenvolver até 2013, explicação essa que se transcreve da seguinte forma: -------------------------------------- 
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------ “ Boa noite todos os presentes nesta Assembleia.-------------------------------------------------------------------- 

------ Vou tentar ser o mais rápido e conciso possível, atendendo também o adiantar da hora. ----------------- 

------ Como dizia o Senhor Presidente da Câmara, não estão aqui todos os projectos que a Câmara 

Municipal se encontra a desenvolver. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Estão aqui alguns dos principais projectos e vimos aqui, hoje, efectivamente, mostrar. ------------------- 

------ Eu iria fazer uma apresentação muito resumida de cada um deles, porque são bastantes. --------------- 

------ Portanto, praticamente, é um slide por projecto, sem uma grande pormenorização, porque 

efectivamente, isso acabaria por tornar a apresentação extremamente penosa por isso vou dar apenas 

uma imagem e uma ideia daquilo que neste momento se está a desenvolver. -------------------------------------- 

------ Nomeadamente, os projectos abaixo descriminados: ---------------------------------------------------------------- 

------ Parque Empresarial do Casarão--------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Parque Empresarial da Giesteira Norte ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Requalificação e Ampliação do Aeródromo de Águeda -------------------------------------------------------------- 

------ Rede de Percursos Pedestres de Águeda ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Rede Ciclável da Cidade de Águeda ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ URBACT II | RUnuP - The Role of Universities in Urban Polés -------------------------------------------------- 

------ INTERREG SUDOE -Red de Participacion Y Servicios Digitales en Territorios Rurales  / Partner-Tic  

GRUNDIVIG -AYUDA EN RED---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Açude Insuflável ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Requalificação da Margem Ribeirinha - Margem Sul ----------------------------------------------------------------- 

------ Requalificação da Margem Norte ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Centro de Artes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Regeneração Urbana --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Espaço Multifunções de Águeda ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Requalificação do Jardim Conde Sucena ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Requalificação da Casa do Adro ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Requalificação do Espaço Público do Centro da Cidade ------------------------------------------------------------  

------ Sernada / Museu Vivo -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Iluminação Ecoeficiente ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Certificação Energética ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Programa Águeda Município Carbono Zero ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Frota Mais Limpa | Mobilidade Eléctrica --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Agenda XXI Local -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Pacto de Autarcas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Polis da Ria ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Requalificação da Pateira de Fermentelos ------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Parque de Alta Vila ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Eficiência Hídrica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Escolas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Centro Escolar Fernando Caldeira ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ C.E. Macinhata do Vouga ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ C.E. Barro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ C.E. Borralha -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ C.E. Aguada de Cima --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ C.E. Aguada de baixo --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ C.E. Recardães -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ C.E. Fermentelos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ C.E. Valongo do Vouga ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ C.E. Trofa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto 3.4. – “A32 – DISCUSSÃO SOBRE O IMPACTO DESTA NOVA ESTRUTURA 

RODOVIÁRIA NO CONCELHO A CURTO E MÉDIO PRAZO”. -------------------------------------------------------- 

------ Atendendo ao adiantado da hora entendeu-se relegar o Ponto 3.4 – “ A32 – Discussão sobre o 

impacto desta nova estrutura rodoviária no Concelho, a curto e médio prazo”, para outra sessão da 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida a Secretária da Mesa procedeu à Leitura da Minuta da Acta desta Sessão, que posta à 

votação, pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, foi aprovada, por unanimidade. ---------------------

--------------------------------------------------------Intervenção do Publico---------------------------------------------------- 

------ Uma vez esgotados os pontos da Ordem de Trabalhos o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 

declarou aberto o período destinado à intervenção do Publico, não tendo havido qualquer pedido de 

intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, deu, imediato por 

encerrada a sessão ordinária, não sem antes agradecer a presença de todos, da qual para constar, se 

lavrou a presente acta, que tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na 

sessão e que vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. ------------------------------ 

 

O Presidente da Mesa: 

 

O Primeira Secretária: 

 

 

 


