
 

 

ACTA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA, REALIZADA EM 

VINTE E OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E OITO 

                                                             

 

--------- No dia vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito, teve lugar no Salão Nobre dos 

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

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

--------- UM - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTA: ----------------------------------------------- 

--------- UM. UM - Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 14 de Dezembro 

de 2007; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- TRÊS - PERIODO DA ORDEM DO DIA; ------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS. UM - Apreciação da informação escrita do Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda acerca da actividade municipal, bem como da situação 

financeira do Município, nos termos do disposto nos artigos 53º, nº 1, alínea e) e 68º nº4, 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

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

--------- TRÊS. DOIS - Concurso Público para Concepção e Construção de Habitação a 

Custos Controlados em Vale Domingos, a concretizar na modalidade de Venda a Retro: 

Análise, Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de autorização para a 

realização do Concurso Público para Concepção e Execução de Loteamento e 

respectivas Obras de Urbanização e a Concepção e Construção de Fogos a Custos 

Controlados (propriedade horizontal), a levar a efeito em Vale Domingos, na modalidade 

de Venda a Retro, nos termos do artigo 927º e seguintes do Código Civil e da alínea i) do 

nº 2 do artigo 53º e alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------

--------- TRÊS. TRÊS - Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro – 

UNIR@RIA: Análise, Discussão e Votação da Proposta Final, apresentada pela 

Associação de Municípios da Ria, do “Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de 
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Aveiro – UNIR@RIA”, nos termos do artigo 67º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro.--------------------------

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

Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada por JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE 

ANDRADE e DANIELA CARINA ALVES MENDES. ---------------------------------------------------

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

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

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

--------- Participaram nesta Sessão Ordinária os seguintes Membros da Assembleia 

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

--------- PAULO MANUEL MATOS SOARES, JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE 

ANDRADE, DANIELA CARINA ALVES MENDES, JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO, 

CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, 

ARMANDO ALVES FERREIRA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO 

RICARDO MARTINS FIGUEIREDO NUNES, JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES 

VIDAL, PAULA CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, ANTÓNIO MANUEL FERNANDES 

MARTINS, CRISTINA MARIA DE SEABRA ROQUE DA CUNHA, ABÍLIO FERREIRA 

GOMES DA SILVA, JOANA CLARA COSME ARRUDA MARTINS, JOSÉ ANTÓNIO 

PARADA FIGUEIRA, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS SILVA, CARLOS ALBERTO 

INÁCIO, CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES, LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, 

ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, PAULO NUNO DE ALMEIDA ALVES, JOSÉ MANUEL 

GOMES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ 

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

MENDES, VITOR MANUEL ABRANTES DA SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, 

AMÍLCAR DE LEMOS DIAS, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, 

DÁLIA MARIA SILVA SANTOS COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, VICTOR 

RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, MÁRIO RAMOS MARTINS, 

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e CARLOS ALBERTO CARNEIRO PEREIRA.  

--------- Verificou-se a ausência dos seguintes Membros da Assembleia Municipal: 

ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES e DÁRCIO SIMÕES TAVARES. ------------------ 

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

DA FONSECA e pelos Vereadores JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA 
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MARGARIDA DE MELO CORGA, CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA e CARLOS 

JORGE PICADO VAZ FRANCO. ---------------------------------------------------------------------------

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

--------- De seguida, a Secretária da Mesa leu a seguinte correspondência recebida: --------

--------- De Alberto José Fernandes Marques: --------------------------------------------------------

--------- “No seguimento da convocatória enviada por V/ Ex.cia relativa à primeira sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, agendada para o dia 28 de Fevereiro de 

2008 pelas 21:00, venho por este meio comunicar à Assembleia Municipal que não será 

possível a minha presença, na medida em que nesta data estarei ausente no 

estrangeiro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- De Dárcio Simões Tavares: ----------------------------------------------------------------------

--------- “Venho por este meio informar que não me será possível estar presente na 

primeira Sessão Ordinária agendada para o dia 28 de Fevereiro, por motivos pessoais, 

solicitando a V/ Ex.cia se digne justificar-me a minha ausência na referida sessão.” ----------

--------- Da Assembleia Municipal de Mirandela: -----------------------------------------------------

--------- “Vimos pela presente, dar conhecimento de uma moção apresentada e aprovada 

por maioria na Assembleia Municipal de 15 de Fevereiro de 2008. -------------------------------

--------- Moção: Desde o início desta legislatura que temos vindo a assistir, de forma 

pacífica, por vezes com simples lamentações, à política que tem vindo a ser 

implementada por este governo no país, com consequências desastrosas para o interior. -

--------- Não temos dúvidas que, por muito grande que seja a nossa resistência física e até 

moral, percebemos já que o grande objectivo final, à medida que vão conseguindo atingir 

pequenos objectivos intermédios, é a longo prazo a desertificação total do interior e se 

não o conseguem através de uma lei única, que ficaria muito caro e desequilibraria mais 

as contas públicas, vão-no conseguindo através da aprovação e implementação isolada, 

de leis, decretos, diplomas e medidas que tornarão o processo mais moroso para os 

interessados, mas também mais sofrido para os resistentes que irão desistindo e 

conformando-se à medida que as ditas leis, decretos, diplomas e medidas lhes vão 

corroendo as já cada vez mais debilitadas defesas, ou seja, condições mínimas de 

poderem aqui viver uma vida condigna e humanizada. -----------------------------------------------

--------- Já nem sequer falamos dos encerramentos das escolas, maternidades, urgências 

e saps, que apesar de ainda estarem na ordem do dia, estas medidas já causaram os 
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efeitos pretendidos e com toda a certeza jamais se justificará de novo a sua abertura 

porque aí sim, se algum dia se colocar de novo o problema, já se justificarão então os 

ainda ou os novos responsáveis, com a falta de população aqui existente, para que se 

justifique a abertura destes serviços. ----------------------------------------------------------------------

--------- Falamos sim de medidas que estão relacionadas com as avaliações de 

desempenho e no que respeita directamente ao campo da assiduidade que foram 

tomadas para a aplicação na vida profissional de cada um de nós e mais directamente 

aos funcionários públicos, desempenhem eles as funções que desempenharem. 

Entendemos nem sequer discutir ou pôr em causa aqui nesta Assembleia porque não é o 

local próprio para essa discussão. Será obrigação nossa, enquanto autarcas, protestar e 

mostrar o nosso desagrado pelas consequências directas e negativas que a avaliação do 

desempenho irá ter nos autarcas Presidentes de Juntas de Freguesia e aqui mais uma 

vez é bem visível o desrespeito e até desprezo que este governo demonstra para com 

estes autarcas não profissionais da política. Ensaiaram uma tentativa bem directamente 

direccionada quando tentaram implementar uma reformulação do poder autárquico com 

uma pura eliminação de um número que seria elevado de juntas de freguesia. Se não foi 

conseguido na altura da forma que pretendiam, conseguem-no agora de uma forma 

indirecta e que presumimos irá ser já bem visível nas próximas eleições autárquicas, ao 

retirarem-nos a capacidade de voto nas Assembleias Municipais, quando forem votados 

os planos e orçamentos respectivos que são assuntos do maior interesse e que 

directamente se relacionam com a vida autárquica das juntas de freguesia. Mas a maior 

machadada ao nível do poder local, será sem dúvida, o facto das faltas a que estamos 

sujeitos nos nossos serviços para o cumprimento de obrigações, apesar de continuarem a 

ser justificadas, passam a contar para a avaliação de desempenho no factor da 

assiduidade. Se assim se mantiver a aplicação na lei, não temos dúvida que já nas 

próximas eleições autárquicas se assistirá ao afastamento de um considerável número de 

pessoas da política e por consequência a uma grande quebra de qualidade e eficácia da 

acção das juntas de freguesia e das próprias assembleias municipais. --------------------------

--------- Assim pretendemos que com a aprovação desta moção que posteriormente será 

enviada a todas as assembleias municipais, ao Senhor Primeiro Ministro, ao Senhor 

Presidente da Assembleia da República, a todos os Grupos Parlamentares, se possa 

contribuir para que a aplicação das faltas ao serviço por causa do cumprimento de 
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obrigações não sejam tidas em conta no factor da assiduidade. -----------------------------------

--------- Grupo Parlamentar do PSD.” ---------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTA ------------------------------ 

--------- UM . UM – Discussão e aprovação da Acta da Sessão de catorze de Dezembro 

de dois mil e sete; ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por maioria, com uma 

abstenção, deliberou aprovar o texto da Acta referente à Sessão da Assembleia Municipal 

realizada em catorze de Dezembro de dois mil e sete; -----------------------------------------------

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

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

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

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

--------- “Dado que a agenda da ordem de trabalhos de hoje é simples e não levantará 

grandes questões, eu pretendia neste Período de Antes da Ordem do Dia, fazer algumas 

perguntas ao Senhor Presidente da Câmara e gostaria que fosse tão concreto quanto 

possível nas suas respostas. --------------------------------------------------------------------------------

--------- A minha primeira questão prende-se com o problema da ACASA. Como Membro 

desta Assembleia, e a pedido da ACASA, reuni com a Vice-Presidente desta Associação, 

juntamente com os Membros de outros Partidos e com o Senhor Presidente desta 

Assembleia e, da explicação longa e claramente explícita da Vice-Presidente da ACASA, 

fiquei com a ideia de que havia algum tipo de lançamento de culpas relativamente ao 

facto de Águeda pretender ou não acabar com a sua comparticipação nesta Associação. -

-------- A minha opinião é sobejamente conhecida, porque já aqui foi expressa várias 

vezes neste areópago. Mas, isso não impede que eu faça a pergunta ao Senhor 

Presidente da Câmara, para saber qual a posição do Executivo perante a nova situação 

criada, visto que a Vice-Presidente propõe uma nova ACASA; para saber se está a 

pensar em reavaliar a situação ou se não está e se aquilo que foi uma decisão do 

Executivo e que teve o apoio desta Assembleia no sentido de acabar com a 

comparticipação municipal na ACASA, se mantém ou não. -----------------------------------------

--------- Chegou-me, pela voz de vários munícipes, de que era ideia da Câmara de Águeda 

cortar os choupos de Abadinhos. Algumas das pessoas que me abordaram sobre o 
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assunto, pediram-me para eu intervir nesta Assembleia, no sentido de alertar que era um 

erro e que era um erro crasso, porque os Abadinhos têm aquela zona florestal e 

naturalmente que os choupos são árvores que têm efeitos na indústria, mas que havia 

uma maneira muito mais simples de manter aquela zona aprazível e capaz, para as 

pessoas aproveitarem o lazer da beira do rio, cortando-as a um nível de sete, oito metros. 

São árvores de crescimento rápido que facilmente criam nova vegetação e ficaria uma 

zona extraordinária. Eu queria perguntar se a Câmara já repensou essa ideia. ---------------

--------- Aproveito também para perguntar se a Câmara está ou não disponível para cortar 

as árvores que estão nos passeios de Águeda, porque são um impeditivo para a 

mobilidade, sobretudo dos cegos e das pessoas com deficiência. --------------------------------

--------- Gostaria também de saber se a Câmara está ou não disposta a cortar, a uma 

média de sete, oito metros, as árvores de grande porte, dando como exemplo as árvores 

existentes em frente à Escola Secundária Marques de Castilho, que são um perigo para 

as pessoas e que amanhã pode causar vários prejuízos. --------------------------------------------

--------- Eu ainda não entendi porque é que Águeda não põe as árvores como fizeram em 

Anadia há uns anos, em que toda a gente achou péssimo quando cortaram os choupos 

na avenida, mas que hoje está muito bonito, e ainda não entendi porque é que deixamos 

que as árvores cresçam a uma altura de vinte, trinta metros, sendo um perigo gravíssimo 

para as pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------ -----

--------- Também lhe perguntava porque é que as árvores que estão em frente ao Hotel 

Conde de Águeda com num crescimento brutal, não podem também ser cortadas a seis, 

sete metros, visto que elas vegetam em termos frondosos e ficam muitíssimo mais 

bonitas e Águeda fica com a sua arborização. ----------------------------------------------------------

--------- Gostaria de saber se a Câmara pensa ou não alterar esse sistema de deixar 

crescer de uma forma caótica, à procura do sol, árvores que, no fundo, são perigosas 

para a saúde e para as pessoas e não criam o ambiente que Águeda precisa.----------------

--------- Por último, chamo a atenção para umas árvores que plantaram há uns anos na 

zona do mercado municipal, que nunca conseguiram crescer de uma maneira capaz e os 

Executivos anteriores também cometeram o erro de não fazerem a sua substituição. Seria 

óptimo que houvesse ali árvores frondosas, não de grande porte, porque as que lá estão 

não servem para coisa nenhuma e há vários anos que aquela situação se mantém. São 

árvores que não vegetam mais que aquilo que estão; que estão numa situação 
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deprimente e eu julgo que a Câmara poderia avançar no sentido de renovar, plantando 

novas árvores para que rapidamente nós pudéssemos melhorar este tipo de situações.”--- 

--------- Joaquim Jorge da Silva Pinto: ------------------------------------------------------------------

--------- “Eu queria falar sobre a ACASA e queria começar por falar sobre o cartão de 

utente. Todos os Portugueses – independentemente de descontarem ou não para a 

Segurança Social – estão abrangidos pelo Serviço Nacional de Saúde, cujas despesas 

são cobertas pelas receitas dos impostos e não por quaisquer outros descontos. Segundo 

a Constituição Portuguesa, a Assistência Médica e Medicamentosa, é  tendencionalmente 

gratuita. A existência de taxas moderadoras e outras, é uma discussão que não importa 

ter neste momento e aqui. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Conclusão: Os funcionários – todos – da Câmara Municipal de Águeda, das 

Juntas de Freguesia, Membros da Assembleia Municipal, Médicos, Professores, etc., têm 

direito e acesso ao CARTÃO DE UTENTE e aos seus correspondentes benefícios. ---------

--------- Sendo assim, pergunto PARA QUÊ e PORQUÊ pertencer à ADSE? A primeira 

resposta é que: Segundo o Decreto-Lei nº 118/83 de 25 de Fevereiro é obrigatória a 

inscrição na ADSE, dos funcionários e agentes da Administração Central, Regional e 

Local, no exercício de funções. É OBRIGATÓRIA A INSCRIÇÃO. Os funcionários da 

Câmara têm que estar inscritos na ADSE. ---------------------------------------------------------------

--------- As receitas – Segundo o Decreto-Lei 279/99 – da ADSE provêm: Do Orçamento 

Geral do Estado; Das Contribuições – obrigatórias – dos beneficiários; Das 

Comparticipações dos Beneficiários (nos medicamentos, assistência médica, etc.); Das 

Regiões e Autarquias. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Concluindo: - Para a ADSE – pagam os beneficiários 1,5% do vencimento ilíquido, 

comparticipações na assistência médica e medicamentosa e pagam as autarquias. --------

--------- As autarquias, por outro lado, deverão ainda reembolsar a ADSE das despesas 

por esta (ADSE) suportadas em consequência de acordos celebrados ou a celebrar com 

entidades de cuidados de saúde. Além disso, as autarquias devem concorrer a favor da 

ADSE, a título de comparticipação, nas despesas de Administração, com o quantitativo 

anual por beneficiário inscrito, titular ou familiar, fixado por despacho do Ministro do 

Estado e das Finanças e do Plano. ------------------------------------------------------------------------

--------- Conclusão: As despesas resultantes de acordos com médicos, termas, hospitais, 

clínicas, etc., são pagas, de facto, pelas autarquias e não pela ADSE. Mais valia não 
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pertencer à ADSE – se isso fosse possível. Bastaria o Cartão de Utente. ----------------------

--------- Por outro lado – o Decreto que regulamenta o funcionamento e o esquema de 

benefícios da Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da 

Administração Pública (ADSE) no seu preâmbulo e nomeadamente no artigo 54º - 

escreve sobre  REGIMES PARALELOS – “Nenhum Serviço civil do estado – autarquias? 

– pode criar ou desenvolver qualquer REGIME PARALELO ao da ADSE, sem que 

previamente esta emita o seu parecer, ainda que sejam financiadas por receitas próprias. 

Será que a ACASA é um Regime Paralelo? Será que a assistência prestada pela Câmara 

de Oliveira de Azeméis é um regime paralelo? Será que qualquer iniciativa da criação, 

através da Associação de Municípios, de um novo sistema de assistência é um regime 

paralelo? Será que a constituição de um acordo com seguradoras é um regime paralelo? 

--------- Concluindo: Parte dos encargos que a Câmara Municipal de Águeda tinha que 

suportar e tem que suportar por pertencer à ADSE, eram, até 2007, suportados em parte 

pela ACASA. Em 2007 a Câmara de Águeda pagou à ADSE 81.240,16 euros, mais a 

comparticipação fixa que é obrigada a pagar. A ACASA – pagou 144.374,99 euros, mais 

uma verba que não consegui apurar. ----------------------------------------------------------------------

--------- Foi bom negócio para a Câmara sair da ACASA? O Senhor Engenheiro Hilário 

Santos, líder do PSD, fez pressão para que tal acontecesse. Eu próprio estava 

convencido que era uma atitude correcta, por trazer vantagens económicas e 

principalmente por uma questão de ÉTICA, pensava que a ACASA devia de acabar. Só 

que eu não me apercebi de que os Aposentados, com os quais a Câmara não suportava 

quaisquer encargos – desconto de 7% sobre o ordenado ilíquido – ficaram subitamente e 

brutalmente afastados dos enormes benefícios que lhes concedia o facto de pertencerem 

à ACASA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No último Plano e Orçamento votado nesta Assembleia Municipal, decidimos, por 

maioria, deixar de pertencer à ACASA. Ouvimos uma promessa da criação de uma 

Comissão para estudar um processo de compensar os servidores da Câmara que 

perderam subitamente os benefícios da ACASA. ------------------------------------------------------

--------- Espero que essa Comissão, não exclua, à partida e por birra, a hipótese de a 

Câmara de Águeda voltar a ser parte da ACASA, se esse for mais vantajoso para a 

Câmara Municipal. Entretanto, peço desculpa aos beneficiários da ACASA, 
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nomeadamente a alguns aposentados e seus familiares, que eu com o meu voto 

prejudiquei.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- José António Parada Figueira: ------------------------------------------------------------------

--------- “Venho aqui para formular algumas questões ao Executivo. O PSD gostaria de 

saber, e penso que o Concelho também, qual é, neste momento, o ponto da situação das 

negociações com o GICA relativamente ao pavilhão multidesportivo previsto no Plano e 

Orçamento para este ano. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Gostaríamos também de saber, e até a propósito da intervenção que o Doutor 

Antunes de Almeida aqui fez relativamente à Praça Conde de Águeda, se o Senhor 

Presidente do Executivo tem conhecimento da situação da limpeza do lago onde estão os 

patos, que é degradante para quem visitar a nossa cidade e nomeadamente até porque 

existe uma unidade hoteleira naquela zona e não é agradável o que lá está. ------------------

--------- Gostaríamos também de saber qual é o ponto da situação da ligação Águeda-

Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Gostaria de falar sobre uma outra questão que me vou apercebendo muitas 

vezes, que também vou adjectivar de degradante, em que os nossos jovens e as nossas 

crianças frequentam o espaço da actual Garagem dos Oliveiras, onde muitos deles 

apanham o autocarros para regressarem às suas residências. O Centro Coordenador de 

Transportes foi abandonado no Plano e Orçamento que o Senhor Presidente aqui 

apresentou, não está lá incluído, concerteza que, se calhar, terá sido um lapso. O que 

não é um lapso é efectivamente o estado degradante que se verifica. Eu, se fosse 

Membro do Executivo, já teria promovido o encerramento daquelas instalações. -------------

--------- Ainda relativamente a esta questão dos transportes, quero dizer que o transporte 

escolar está a ser feito fora da regulamentação actual em vigor para o transporte de 

crianças e jovens. Pode ser justificado porque se trata de um serviço de carreira, pode ser 

justificado da maneira que se quiser, mas Deus queira que nunca haja um azar, para não 

dizer uma desgraça, porque quando isso acontecer toda a gente vai pôr as mãos à 

cabeça e o Executivo vai perceber desta gritante realidade de manifesta falta de 

segurança do transporte das nossas crianças e dos nossos jovens. -----------------------------

--------- Para terminar, deixo-lhe aqui uma apreciação que acho que não estarei errado em 

fazê-lo. Mas, eu, em particular, tive a percepção de que quando o Executivo pôs a 

discussão pública a obra da intervenção no Largo 1º. de Maio, já a obra estava 
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adjudicada. Percebemos sempre, do seu programa eleitoral, Senhor Presidente, que 

gostaria de envolver a sociedade civil  e os nossos munícipes na discussão dos Planos e 

Orçamentos. O Senhor Presidente já apresentou três Planos e Orçamentos e que nos 

tenhamos apercebido, não terá feito até hoje nenhuma consulta popular para elaboração 

do Plano e Orçamento e era um tema do seu programa eleitoral, que percebi que lhe era 

bastante caro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Deixava-lhe também uma outra nota, que apreciei com particular agrado no seu 

programa eleitoral, que era relativamente aos Serviços Municipalizados, em que previa a 

cobertura a cem por cento do abastecimento da água até dois mil e dez e do saneamento 

próximo dos cem por cento, textualmente. Qual é, efectivamente, o ponto da situação, 

que projectos tem em mão para cumprir esta sua promessa eleitoral?”. ------------------------- 

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

--------- “Eu queria fazer alguns comentários muito breves sobre algumas questões, 

nomeadamente sobre a sugestão do Doutor Antunes de Almeida e queria dizer que 

prefiro a sugestão que apresentou do que cortar aqueles choupos todos nos Abadinhos. -

--------- Relativamente à situação da ACASA, eu creio que já foi demasiado falada. Tomei 

nota das observações do Doutor Silva Pinto e se algum dia voltarmos a discutir aqui a 

situação da ACASA eu ou alguém intervirá sobre isso e penso que não vale a pena neste 

momento falar sobre esse assunto. ------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente aos transportes escolares, é verdade que o Parada Figueira tem 

razão. Já no tempo da Doutora Nair Barreto, era eu o Presidente da Associação de Pais 

da Escola Marques de Castilho, oficiámos a Câmara no sentido de mandar verificar as 

condições dos transportes escolares e não sei se a Câmara fez alguma coisa ou não fez. 

A verdade é que os transportes escolares continuam a ser feitos “ilegalmente”. De acordo 

com as novas regras de segurança, as crianças devem vir sentadas e não ao molho e 

cada camioneta traz o dobro da “população”. Eu sei que se tiverem que fazer um acordo 

para que as empresas de camionagem tragam toda a gente sentada, se calhar, os custos 

vão ser maiores. Quanto a esta situação, eu não sei se é uma área de intervenção da 

ASAE mas, se a ASAE intervir, qualquer dia ficam as camionetas, o motorista e os 

miúdos todos presos, porque, de facto, Senhor Presidente da Câmara, os transportes 

escolares não estão a decorrer legalmente. Esperemos que um dia ninguém tenha que se 

lamentar. É bom que o Senhor Presidente mande verificar e que se encontrem soluções 
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com as empresas para que esta situação se modifique. ------------------------------------------ --

--------- Devo dizer ao Senhor Presidente da Câmara que agradeço o convite que me foi 

feito para a celebração, amanhã, do protocolo do muro. Eu, infelizmente, não estou cá, 

mas se estivesse devo dizer ao Senhor Presidente que não vinha à inauguração de um 

protocolo para endireitar um muro que caiu. O Senhor Presidente da Câmara fez muito 

bem e foi elegante em convidar o Senhor Secretário de Estado, mas este devia ter 

vergonha de vir a Águeda assinar um protocolo para um muro, porque o Senhor 

Secretário de Estado tem uma visibilidade política e é pago para coisas bem mais 

importantes do que vir cá por causa de um muro. Eu posso estar errado, mas acho 

degradante que num país, que pertence à comunidade europeia e que pertence à zona 

euro, se estabeleçam protocolos para levantar muros que caíram e que não sei se 

estavam mal construídos ou degradados pelo tempo. De qualquer das formas agradeço o 

convite que me foi dirigido. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Devo também aqui fazer uma correcção relativamente à última Assembleia, 

quando se falou na contracção de um empréstimo para financiamento de tesouraria da 

Câmara - em que eu levantei aqui algumas questões e algumas reservas. Alguém disse 

que eu estava errado. Como eu não tenho pruridos nenhuns em pedir desculpa, porque 

às vezes posso estar mesmo enganado, acabei por o fazer porque na altura fiquei 

confundido. Acho que tinha razão, acho que foi concedido ao Executivo autorização para 

durante o próximo exercício contrair o empréstimo. Se o contrair no fim do exercício... se 

sair – não querendo - não o iria pagar. --------------------------------------------------------------------

--------- Por último, Senhor Presidente, queria chamar-lhe a atenção e queria pedir-lhe que 

interviesse rapidamente numa situação complicada, verificada no cruzamento da estrada 

que vem da zona industrial de Barrô para o Mercante e no cruzamento que vem de 

Fujacos para o Brejo. Há ali um declive que é extremamente perigoso, que não tem 

sinalização adequada e em dias de nevoeiro, com estrada húmida ou quando cria aquela 

película de gelo, se alguém meter o pé ao travão mais descuidadamente, vai parar ao 

meio da estrada e já não é a primeira pessoa que atravessa a estrada. É uma zona onde 

decorrem acidentes quase todas as semanas. Vou deixar na mesa um croqui do local e 

peço-lhe que intervenha rapidamente. É necessário ser levantado aquele piso, é 

necessário fazer ali qualquer coisa, porque conforme está é extremamente perigoso.” ----- 
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--------- Armando Alves Ferreira: --------------------------------------------------------------------------

--------- “Fiquei satisfeito relativamente às conversas que aqui foram desenvolvidas acerca 

da ACASA. Quero pedir desculpa aos elementos da ACASA por não ter estado presente 

na reunião para a qual fui convidado, mas por razões de ordem pessoal e familiar me 

impediram de estar presente, para de algum modo ser um suporte para as vossas ideias 

e para as vossas exigências. Fiquei satisfeito hoje com aquilo que aqui foi dito e as 

desculpas que foram apresentadas. -----------------------------------------------------------------------

--------- Quanto àquela situação que foi apresentada pelo Senhor Parada Figueira 

relativamente às consultas populares para aquilo que a Câmara queria fazer, se assim 

fosse qualquer dia começávamos a referendar tudo. Até o corte dos choupos teriam que 

ser referendados, até por razões várias. Relativamente àqueles plátanos, que são árvores 

já de crescimento lento e que têm outras características em termos de qualidade, que 

foram cortadas há uns anos ao pé das antigas instalações da Junta Nacional do Vinho, eu 

foquei isto nesta Assembleia Municipal e não ouvi nenhuma voz levantar-se contra essa 

situação. Eu acho que os plátanos em zonas públicas devem ser, pura e simplesmente, 

abatidos e substituídos por outras árvores de outra qualidade, a exemplo do que foi feito 

em Óis da Ribeira. Não foi feito na totalidade junto à Pateira, mas certamente que o 

Senhor Presidente da Junta, que está aqui a ouvir, irá fazer isso, porque há outras 

árvores de crescimento lento e com muito mais qualidade que deverão estar instaladas 

nos domínios públicos e não aquela árvore de crescimento rápido só com o objectivo do 

lucro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É tempo de eu intervir e dar as minhas ideias acerca do aparecimento do Partido 

Socialista quando começou a gerir os destinos do nosso Concelho, independentemente 

do período que Águeda atravessa e que representou, sem dúvida, uma grande mudança 

na decisão do nosso povo. Foi mudança e expectativa, foi sempre assumido por aqueles 

que, como eu, e quando a isso eram solicitados, o manifestavam de forma clara como 

normal reacção ao estado de coisas com as quais não se identificavam. Encontrou este 

Executivo uma Câmara de gestão complexa, onde os procedimentos e as decisões eram 

normalmente democratas, burocráticas e, nalguns casos, tendenciosamente desprovidas 

de responsabilidade, tudo devido à inexistência de normas que definissem claramente 

quais as funções a que cada departamento e a cada serviço cabiam. A reorganização 

demorou o seu tempo, exigindo a tomada de medidas que muitas das vezes e certamente 
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por falta de esclarecimentos, criou reacções negativas, quer a nível de adaptação das 

pessoas às novas situações, quer a nível de transferência do pessoal. Todavia, aos 

poucos, tudo se vai compreendendo e as medidas adoptadas começam a gerar os 

resultados que se pretendiam. É organização administrativa que é copiada, adaptada, 

procurada por outras autarquias. É decisão a nível superior, e isto como resultado da 

capacidade da mudança que este Executivo mostrou, ser Águeda a Autarquia escolhida 

para sede de apresentação de importantes alterações no Plano Administrativo Nacional. 

O reconhecimento é de terceiros e Águeda é falada pela positiva. Regularmente são 

alteradas e adaptadas normas à nova filosofia de gestão que este Executivo 

implementou, tendo como objectivo a transparência e o rigor. O cheque deixou de ser 

parceiro de conveniência para se usar a transferência bancária como parceira da 

transparência. Todos, clubes, organizações desportivas e culturais, associações, 

entidades que de algum modo colaboraram e contribuem para o enriquecimento da vida 

de Águeda sabem com o que podem contar, quando e como, sem desvios e sem 

promessas não cumpridas. As decisões estratégicas de desenvolvimento do Concelho 

foram assumidas: É a criação das zonas industriais em marcha; é a criação de planos de 

trabalho e estudos intermunicipais com vista ao aproveitamento das zonas turísticas do 

Concelho, donde ressalta a Pateira como pólo dinamizador de toda esta estratégia; é a 

criação de normas orientadoras e definidas do que se pretende fazer na nossa cidade, 

nas nossas vidas e nas nossas aldeias; não esquecendo aquilo que está a ser feito e vai 

ser feito no rio de Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- As promessas feitas na campanha eleitoral e que conduziu o Partido Socialista ao 

governo da Autarquia concelhia estão a ser cumpridas. Não nos vamos submeter à 

critica, tantas vezes negativa, daqueles que durante muitos meses lançaram para o ar 

afirmações pouco sérias e pouco correctas, algumas das vezes até insultuosas, como 

quando aquela que circulava sobre a demora na chegada da máquina de limpar os 

jacintos na Pateira. Se essas críticas forem positivas também sabemos escutá-las. ---------

--------- Àqueles passadistas que ousam entendê-lo como melhor aquele passado que nós 

queremos esquecer, vamos é criar-lhes a preocupação de saber que as decisões deste 

Executivo são pensadas, planeadas, organizadas e geridas de forma racional e com um 

único objectivo – servir Águeda.” --------------------------------------------------------------------------- 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 1 de 28 de Fevereiro de 2008 

 

14 

--------- José Manuel Gomes de Oliveira: ---------------------------------------------------------------

--------- “Eu hoje quero fazer aqui alguns elogios ao Executivo porque acho que é altura de 

o fazer, visto que as coisas correm como deve ser.----------------------------------------------------

------- Relativamente à reunião que tivemos com a equipa técnica do PDM, concordámos 

com o estudo que está previsto para a revisão do PDM, tendo feito apenas umas 

pequenas considerações. Quero aqui louvar o trabalho da equipa técnica da Câmara 

Municipal de Águeda. Gostava, no entanto, de saber o timing futuro em relação ao 

mesmo, sobre o que se vai passar e sobre as datas previstas.------------------------------------- 

 --------Também somos daqueles que achamos que há zonas grandes de construção e 

que devem ser retiradas algumas, porque não é preciso tanta zona de construção e, se 

calhar, encaixá-las noutras zonas que são mais necessárias. Portanto, também temos 

que dizer isso, não podemos esconder e dizer que é tudo para construção para 

ganharmos votos, não somos desses. --------------------------------------------------------------------

--------- Depois de ouvir as palavras do Doutor Armando Ferreira relativamente a todas 

essas obras projectadas, quero dizer que a primeira obra que anda em execução em 

Aguada de Cima tem dois anos e tal e não sei se há assim tanto rigor como diz.-------------

--------- Aproveito para alertar a Câmara Municipal no sentido de quando receberem um 

ofício a propor determinada obra, terem em conta o que a Junta de Freguesia propõe. E 

isto porque nós já estamos há muitos anos na Junta de Freguesia, e até somos pessoas 

com alguns conhecimentos técnicos, pelo que penso que devem levar em conta o que 

pedimos nos nossos ofícios e devem respeitar mais as Juntas de Freguesia, que também 

sabem o que querem, porque dizer que não há dinheiro para se fazer mal não está certo 

e, portanto, não se devem fazer mal as coisas, devem-se fazer as obras correctamente. --

--------- Espero que este ano façam algumas obras, porque esta é a primeira que está a 

decorrer em Aguada de Cima e quando as fizerem agradeço que peçam opinião à Junta 

de Freguesia, porque nós estamos lá para colaborar e contribuir para o desenvolvimento 

do Concelho e não para criticar.” --------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “As minhas primeiras palavras vão para o Professor Antonio Martins, quero dizer-

lhe que não fico indignado por vir cá o Secretário de Estado para fazer, como disse, a 

inauguração de um muro, porque era bom que ele cá viesse fazer a inauguração do 

muro, mas ele não tem nada para inaugurar, por isso ele tem que vir cá efectivamente 
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para assinar protocolos e protocolos de muros, porque é o que nós temos durante estes 

dois anos e meio de mandato e parece-me que não passaremos disso até ao final, sendo 

certo que esperamos que as coisas alterem na parte final. ------------------------------------------

--------- A segunda situação que quero falar é sobre o que disse o Professor António 

Martins em relação ao empréstimo. Sempre que eu intervenho nesta Assembleia com 

críticas construtivas, que o Executivo às vezes não gosta, sempre tive em atenção que 

estaria a falar com Executivos de boa fé. Quando falámos sobre a questão do 

empréstimo, para mim a boa fé imperava, é que era um empréstimo para ser tido em 

conta num movimento de dois mil e oito e que claramente não se reflectia no ano 

seguinte e que o Executivo não ia fazer a questão de, no último mês, pedir um 

empréstimo para pagá-lo mais tarde. Nós próprios no PSD, quando saímos, deixámos a 

possibilidade da Câmara se endividar num milhão de euros e nós, PSD, quando saímos 

não utilizámos essa possibilidade, deixámos a quem viesse poder utilizar essa questão. E 

pensando que estamos a falar, ainda que com opiniões divergentes, com Executivo de 

boa fé, não temos dúvidas nenhumas sobre isso e por isso entendo o que disse, entendo 

as suas razões, mas também digo o mesmo, acho que era de aprovar porque estamos a 

falar em situações de boa fé. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Como terceira situação, quero dizer ao Doutor Silva Pinto que eu defendi sempre, 

neste processo da ACASA que, do meu ponto de vista, devia terminar. Eu nunca defendi 

sistemas complementares, nem defendo qualquer sistema complementar. Disse sempre 

que a ADSE, do meu ponto de vista, era um sistema mais favorável do que tem a maioria 

dos trabalhadores no sistema de segurança social. Vou ler o que disse o Senhor 

Presidente da Câmara perante isto para que não restem dúvidas: “(...) Portanto, isto está 

previsto e lanço o desafio de criar um regulamento. Eu depois dialogarei com o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, se me permitir, e encontraremos um modelo para 

fazer um regulamento que dê respostas às carências daqueles que possam 

eventualmente ter dificuldades, nomeadamente funcionários e também população em 

geral (...)”. Está escrito na acta da última sessão da Assembleia Municipal e foi isto que 

eu percebi na última Assembleia Municipal. E se o município entender que deve criar um 

sistema complementar de segurança social para todos os Aguedenses, eu tenho uma 

opinião completamente diferente. Se me perguntarem se ele é exequível eu digo que não, 

mas não sou eu que vou dizer ao Senhor Presidente da Câmara qual o caminho a seguir. 
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--------- Para terminar quero fazer um pedido ao Senhor Presidente da Câmara, visto que 

nós, na próxima Assembleia Municipal, teremos que aprovar as contas do ano de dois mil 

e sete. Já sei que foi posto a concurso e aprovado recentemente a questão do revisor 

oficial de contas. Eu gostava que viesse reflectido nessas contas o impacto da fusão dos 

SMAS na Câmara Municipal. É importante que nós saibamos quais são os resultados 

deste tipo de situação. Como nós sabemos, até aqui as contas da Câmara e as contas 

dos Serviços Municipalizados eram apresentadas separadamente, neste momento elas 

terão que ser apresentadas de forma conjunta nesta próxima apresentação. Portanto, 

pedimos que seja feito no relatório e se evidencie as mais-valias e que se evidencie 

efectivamente os resultados desta fusão para que nós, depois, no dia que vamos aprovar 

as contas, não tenhamos que estar outra vez a pôr em questão este assunto. Estamos a 

lançar este desafio, Senhor Presidente, para que providencie esta situação junto de quem 

irá fazer o relatório.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Manuel de Almeida Campos: --------------------------------------------------------------------

--------- “MOÇÃO DE REJEIÇÃO: --------------------------------------------------------------------------

--------- Na obscuridade dos seus gabinetes, Dirigentes Nacionais do PS e do PSD e a 

Direcção dos respectivos Grupos Parlamentares, preparam alterações substanciais à LEI 

ELEITORAL dos Órgãos das Autarquias Locais (Lei Orgânica nº 1/2001 de 14 Agosto), 

com consequências na Lei das Autarquias Locais (Lei nº 169/99 de 18 Setembro, na 

redacção da Lei nº 5-A/2002 de 11 Janeiro), ferindo de morte conceitos democráticos, 

princípios sagrados e valores sociais inalienáveis e indisponíveis. --------------------------------

--------- Especialmente, no que se pretende aprovar no artigo 53º da Lei das Autarquias 

Locais, reside a perversidade. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Essa alteração visa excluir os Presidentes de Junta de Freguesia, enquanto 

membros da Assembleia Municipal, da aprovação das Opções do Plano e Proposta de 

Orçamento da Câmara Municipal e suas revisões, embora paradoxalmente, mantenham a 

apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas, o que é contra a 

dignidade e subalterniza o papel dos Presidentes de Junta de Freguesia e a sua 

participação nas Assembleias Municipais. ---------------------------------------------------------------

--------- De “cutelo” em punho, esta eventual alteração vem calar a voz, condicionar o 

pensamento, esmagar a vontade, aniquilar a opinião dos legítimos representantes das 

Freguesias nas Assembleias Municipais e na vida das respectivas Freguesias que é, 
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também, a vida do Município. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Vem dar-se uma machadada na História! ------------------------------------------------------

--------- Quer negar-se a democracia na sua mais verdadeira e genuína expressão! ---------

--------- É iníqua! Discricionária! Suspeitosa! -------------------------------------------------------------

--------- Inconformados, os membros da Assembleia Municipal de Águeda, solidarizados 

no mesmo espírito e entendimento, rejeitam o projecto de alteração em questão, no seu 

objectivo de retirar aos representantes das Freguesias a faculdade de se expressarem 

pelo voto, quanto às Opções do Plano e Orçamento, por considerarem que as alterações 

propostas são atentatórias da dignidade das Freguesias e dos seus representantes e vêm 

ao arrepio da essência do conceito da participação democrática.” --------------------------------

--------- A Moção apresentada deu origem às seguintes intervenções: --------------------------- 

--------- José Manuel Gomes de Oliveira: ---------------------------------------------------------------

--------- “Eu e o meu colega Amílcar Lemos pertencemos à Direcção Distrital da ANAFRA 

e vou ler o que deliberou essa mesma Direcção sobre o assunto “(...) manifestar-se 

frontalmente contra o articulado do referido projecto lei, na parte em que se pretende 

retirar aos Presidentes de Junta o direito de apreciar e votar as Opções do Plano e os 

Orçamentos Municipais (...)”.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, a Direcção da ANAFRA, a nível distrital, em que a maior parte das 

Freguesias estão lá representadas, estão contra este projecto lei.” ------------------------------- 

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

--------- “ Eu venho aqui falar não propriamente para criticar a intenção desta moção de 

rejeição, porque eu também estou de acordo, eu sinto que estou de acordo, porque isto é 

esvaziar um bocado a responsabilidade, os deveres e aquilo que deve ser considerado o 

papel dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia enquanto elementos da 

Assembleia de Freguesia. Parto do princípio que algumas coisas irão ser corrigidas. -------

--------- Eu vou votar contra esta moção por uma razão simples, porque dá a impressão 

que estamos no  PREC, a linguagem que é feita é uma linguagem de PREC e essa 

linguagem de PREC feriu e atrasou muitos princípios democráticos com ambições 

totalitárias que nós não podemos esquecer e eu nesse tempo já vivi e como eu nesse 

tempo enfrentei também estas situações, hoje mesmo a vou enfrentar porque eu não 

aceito princípios de PREC. As coisas têm que ser postas com linguagem decente e 

linguagem que se enquadra nos princípios democráticos em que nós vivemos. Este tipo 
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de linguagem é destruição dos princípios sãos em que nós devemos viver.” -------------------

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

--------- “Eu também vou votar contra esta moção. É óbvio que quanto aos princípios que 

aqui foram enunciados pelo Doutor Armando Ferreira sobre a linguagem utilizada na 

moção eu estou inteiramente de acordo, mas eu não voto contra esta moção pela 

linguagem utilizada. Eu penso que este é um bom assunto para nós discutirmos nas 

Assembleias Municipais, falta-nos é coragem, porque também neste assunto, me parece 

que também nos dividimos entre as pessoas que hoje estão na política, porque dentro do 

PS e dentro do PSD, Partidos que apresentaram esta proposta e que votaram 

favoravelmente, na generalidade, esta proposta de lei na Assembleia da República, 

também dentro dos seus próprio Partidos há divisões sobre esta matéria e há divisões 

porque estamos a falar dos nossos Presidentes de Junta que nós todos acarinhamos e 

estamos a falar de uma alteração que os envolve particularmente a eles. Mas, eu quero 

dizer, claramente e olhos nos olhos, a todos eles que aqui estão, que eu sou favorável a 

esta lei, porque eu acho que o facto de os Presidentes de Juntas terem que votar um 

Plano de Actividades e Orçamento e ao mesmo tempo terem que defender os interesses 

de uma população para o qual foram eleitos, pode condicionar uma votação, porque 

quando estamos a votar um Plano de Actividades e Orçamento estamos a votar no seu 

conceito global do Município. Vamos pensar do que é que seria na Assembleia da 

República todos os Presidentes de Câmara a votarem o Plano de Actividades e o 

Orçamento. Cada Câmara que tivesse menos verbas e se sentisse lesada, votava, 

obviamente, contra, e nós já tivemos o “queijo limiano” uma vez e corremos o risco de o 

termos mais vezes. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por isso, ainda que saiba que estou contra a actual linha de orientação do meu 

Partido e eu aqui represento o meu Partido, eu, em consciência, sou a favor desta lei 

eleitoral. É a minha opinião. Se for uma questão de votação necessária do ponto de vista 

Partidário, é uma questão, mas neste caso é uma moção do ponto de vista individual e eu 

voto contra porque eu sou a favor da lei.” ----------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu não venho dizer nenhuma novidade, porque já afirmei há dois e há três anos, 

em artigos de opinião e aqui pessoalmente, que os Senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia não deviam fazer parte da Assembleia Municipal, deviam ter um órgão próprio 
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de debate com o outro órgão Executivo, que é o Senhor Presidente da Câmara. Mas, há 

aqui um erro que eles têm razão. Quando fazem parte, pode haver uma alteração 

legislativa que os impede de votar as Grandes Opções do Plano, mas também tem que 

haver a mesma opção que os impeça de analisar o Orçamento e Contas. Portanto, não 

vamos tomar a responsabilidade numa parte e noutra parte não. Neste princípio a lei 

deveria contemplar as duas situações. --------------------------------------------------------------------

--------- Na minha sincera opinião, os Presidentes das Juntas de Freguesia defendem as 

suas autarquias. Eu já participei em muitas Assembleias, não só aqui mas também no 

Alentejo e em todas os Presidentes das Juntas, e bem, devido à sua função, defenderam 

a sua Freguesia. Eu até ouvi pessoas dizerem que não podiam votar contra senão o 

Presidente da Câmara depois não o iria ajudar. Isto é o princípio da negação da 

democracia, isto é o princípio da morte de qualquer Presidente de Junta, de qualquer 

Freguesia e de qualquer luta. A luta política é uma luta clara, a luta política dos Senhores 

Presidentes das Juntas é com as suas populações; é na discussão com o Senhor 

Presidente da Câmara. O Senhor Presidente da Câmara está aqui, não vota e só fala 

quando o Senhor Presidente da Assembleia lhe dá a palavra e se não lhe quiser dar a 

palavra ele não fala. Portanto, o Senhor Presidente da Junta tem mais poder que o 

Senhor Presidente da Câmara. Defende interesses particulares em relação ao Senhor 

Presidente da Câmara nesta Assembleia, o que não pode acontecer. Era a mesma 

situação sobre o que se referiu há bocado de haver trezentos e cinco Presidentes de 

Câmara na Assembleia da República, também não podem. ----------------------------------------

--------- Há bocado ouvi falar nos dignos representantes do povo das Freguesias, os 

dignos representantes dos povos das Freguesias são os eleitos directos da Assembleia, 

porque os representantes das Freguesias são os únicos que são os eleitos para a 

Assembleia, os Presidentes das Juntas são aqueles que os eleitores designam para eles 

gerirem as suas Freguesias o melhor possível, com luta e com discussões. Agora, em 

termos de Assembleia, eu sempre defendi que havia uma confusão aqui. Veja-se as 

críticas que se fazem a este Executivo quando houve treze abstenções no Plano e 

Orçamento deste ano e vinte e seis votos a favor. Então, o Executivo está a trabalhar 

bem. Eu também acho, toda a gente acha. A grande maioria acha que é o PSD que se 

absteve e mesmo assim houve vinte e seis votos a favor, houve muitos Presidentes de 

Junta que diz que não foi feito isto e aquilo mas que votou a favor, o que é 
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incompreensível. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A minha posição nesta questão é a seguinte: se é para se manter que se 

mantenha tudo igual, se vamos alterar que se altere bem, ou excluindo totalmente os 

Presidentes das Juntas na questão da Assembleia que, na minha opinião, não deviam 

participar e deviam ter o seu fórum de debate com o Senhor Presidente da Câmara, ou 

em caso de participarem excluindo-os totalmente da parte económica, porque não faz 

sentido nenhum tirar-lhes do Plano e Orçamento e obrigá-los à discussão e à aprovação 

de Contas. Portanto, se é da parte económica e porque se há uma grande pressão e eles 

sentem-se pressionados e pressionam a parte económica dos orçamentos, então saiam 

disso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação à questão da linguagem é uma questão de forma, que realmente pode 

ser reescrito de outra forma. As moções deviam ter outro sentido, mas isso já é uma 

questão de forma. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A minha opinião mantém-se. Em relação a esta proposta estou totalmente em 

desacordo, não só em relação a esta como a que anda a ser discutida. De qualquer 

maneira, não vale a pena estarmos com muitos pruridos porque o PSD não irá cumprir o 

acordo que fez com o PS e portanto irá por água abaixo e cá continuaremos para o ano”. 

---------- Francisco Rogério Martinho Estrela: --------------------------------------------------------

---------- “Eu nunca esperei ouvir ser classificado como comissário politico ou como se diz 

na minha terra, administrador de posto, porque o Presidente da Junta tem os mesmos 

direitos e obrigações nesta Assembleia, porque se se permite que o Presidente de Junta 

apresente orçamento, propostas, que ouça o que diz o povo, que se é considerado pela 

Assembleia da República como um órgão, a Junta de Freguesia, com responsabilidade, 

que está mais próximo das populações, que se permite discutir questões fundamentais 

para a sociedade nesta Assembleia e esta mesma Assembleia diz “(...) Os Senhores têm 

competência para tratar desses assuntos, não têm competência para votar (...)”. ------------

--------- Eu recuso-me a participar ou a concorrer sequer para membro da Assembleia 

onde se diz “(...) Tu aqui não discutes (...)”. Eu fiz parte de muitas Assembleias, da Escola 

Secundária Marques de Castilho, Conselho Pedagógico, Conselho Administrativo, 

reuniões dos Directores de Turma, onde eu tenho direito para dizer o que quero e o que 

não quero e para votar. Aqui não, aqui pretende-se que os Presidentes de Junta sejam os 

comissários políticos ou os administradores de posto para fazermos o trabalho de sapa, 
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para andarmos junto das populações e chegarmos aqui e ouvir que não temos 

competência para votar. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu já disse aos meus colegas que sou contra a moção da ANAFRE - Associação 

Nacional de Freguesias e sou contra esta proposta apresentada pelo Manuel Campos de 

Espinhel, porque nenhuma proposta defende os Presidentes das Juntas de Freguesias. --

--------- Quando um órgão de comunicação social me perguntou sobre o que é que eu 

entendia disto, eu disse que deviam acabar com os Presidentes de Junta, acabar com as 

Juntas de Freguesia e deviam nomear um funcionário da Câmara Municipal para tratar 

dos assuntos das Freguesias. Agradecia que fizessem isso e mais, em vez de ter aqui 

vinte Membros de Freguesia na Assembleia, tinha aqui quarenta Membros na Assembleia 

eleitos directamente pelo povo. E então eu queria saber quem é que trabalha, porque 

afinal de contas os Presidentes de Junta que recebem zero, como o Presidente da Junta 

de Freguesia de Águeda que recebe zero e que trabalha das nove horas da manhã até ás 

nove da noite, ou até à meia noite, aos sábados e Domingos e ainda é dito aqui por esta 

Assembleia que não deviam estar cá e que não deviam votar. -------------------------------------

--------- Portanto, se é assim vou-me abster, porque eu voto contra qualquer uma das 

moções porque nenhuma defende nem dignifica o trabalho que os Presidentes de Junta 

fazem. Eu pergunto: Quem é que levanta os problemas das questões sociais? Quem é 

que levanta os problemas dos empregados? Posso dizer que ainda ontem, apareceu na 

minha Junta, um homem que estava perdido, com setenta e dois anos de idade, que 

pertencia a Castelo de Paiva e não foi nenhum dos Membros desta Assembleia, Membros 

dignos, responsáveis e trabalhadores, que ajudou o homem que se tinha perdido há dois 

ou três dias e que o alimentou, foi o Presidente da Junta e os funcionários da Junta de 

Freguesia, que não servem. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu recuso-me a concorrer e pedia a todos os Presidentes das Juntas de 

Freguesia aqui presentes que tivessem a coragem de não concorrerem como Presidentes 

de Junta, porque a ser aprovada essa moção e serem cortadas as pernas às pessoas 

para não poderem votar... Eu não me interessa votar ou deixar de votar, mas venho aqui 

para fazer um papel de quê, já programado? Então, façam aqui vinte ou trinta elementos 

da Assembleia Municipal eleitos directamente.” -------------------------------------------------------- 

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

--------- “Há alturas na vida em que não havendo nada mais para fazer e estando as 
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pessoas esvaziadas daquilo que é fundamental e básico para a sociedade, que se 

entretêm a desenhar situações novas para criar conflitos. -------------------------------------------

--------- Eu penso que o período político que atravessamos, esvaziado que está a nível da 

gestão do país pela Comunidade Europeia, provoca nas pessoas, às vezes, alguma 

vontade de legislar para além de toda a cáfila de decretos- lei que nós já temos e, depois, 

acontecem situações destas. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu já disse nesta Assembleia, e não sou suspeito em o repetir, que os Senhores 

Presidentes de Junta são muitas vezes “obrigados” a comportar-se aqui de formas que 

não o deveriam fazer. Quer no presente, quer num passado não muito distante. Mesmo 

as pessoas não concordando com muitas decisões são muitas das vezes forçadas, por 

razões lógicas, a votar ou contra ou votar a favor. E por essas mesmas razões, que todos 

nós sabemos quais são, nós no CDS sempre demos liberdade absoluta aos nossos 

Presidentes de Junta para se comportarem da forma que eles entendam mais adequada, 

de modo a não “hostilizar” ninguém e poderem, dessa forma, servir melhor as suas 

populações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Penso que a nova lei autárquica é o resultado de mais uma falência do sistema. 

Não há democracias puras, Senhor Manuel Campos. As democracias puras somos nós 

que as fazemos e nós não somos puros... e cometemos erros tremendos. ---------------------

--------- Eu já disse aqui há dias que este país padece - e para lá vamos a curto prazo - de 

uma reorganização administrativa. E essa reorganização administrativa vai ter que 

ponderar qual é o papel dos Presidentes de Junta, qual é o papel das pessoas que, por 

incumbência de funções tão juntas das populações, qual é o seu âmbito de acção, qual é 

o peso em termos económicos e administrativos que essas pessoas têm e vamos, num 

futuro muito próximo, ter de aliviar e ter de resolver as muitas situações  e os muitos 

problemas que esta nova lei, a ser aprovada - e eu digo a ser aprovada porque não sei se 

o irá ser -  irá criar. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Devo dizer-vos, com total sinceridade, que penso que é mais uma lei que vai ser 

alterada por outra lei, porque há coisas que nós não podemos evitar, é manter motivado 

quem está no terreno para prestar serviço social e é deixarmo-nos muitas vezes de 

sermos comandados por pessoas que ao longe só sabem teoricamente - e aí concordo 

com os Senhores Presidente da Junta, se bem, que não lhes dê o meu total apoio por 

razões já aqui explicadas, pessoas que muito longe, dizia, muitas das vezes têm um 
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conhecimento teórico mas na prática não percebem rigorosamente nada daquilo que 

estão a falar e a legislar.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- António Farias dos Santos: ----------------------------------------------------------------------

--------- “Eu seria a última pessoa que deveria vir aqui falar, porque sou de uma Freguesia 

longínqua, que nem conste, talvez, no mapa. Mas há uma coisa que eu venho aqui falar e 

tenho razão para tal. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Talvez seja dos Presidentes de Junta mais velhos nesta Assembleia Municipal e 

por isso dêem-me um pouco de razão, porque eu lamento muito as palavras ditas por 

alguns Membros desta Assembleia. Afinal, o que é que nós somos? O que é um 

Presidente da Junta? Senhor Professor José Vidal, diga-me, o que é que nós somos? 

Afinal, nós somos uma espécie de coisa que se usa e deita fora. O Senhor e outras 

pessoas presentes deviam ter vergonha na cara de virem aqui dizer aquilo que disseram 

sobre os Presidentes das Juntas. Mas, eu pergunto: Porque é que os Senhores, em altura 

de eleições, vão às Freguesias bater nas costas dos Presidentes das Juntas? Porque é 

que quando querem arranjar uma lista batem nas costas dos Presidentes das Juntas? 

Vocês deviam ter respeito por aquilo que dizem e pelas leis que querem impor. --------------

--------- A mim, talvez, até já nem me afecte nada porque já estou a caminho de vinte anos 

na Junta de Freguesia e já estou no fim da minha carreira. Mas, agora, ao fim de vinte 

anos, ouvir o que eu acabei de ouvir aqui nesta Assembleia é de lamentar. Tenham 

dignidade e tenham respeito por nós.” --------------------------------------------------------------------

--------- Feita a discussão da Moção, o Presidente da Mesa, colocou-a a votação, tendo-

se verificado que a Assembleia, por maioria, com dez votos contra e catorze abstenções, 

deliberou aprovar a Moção de Rejeição apresentada pelo Presidente da Junta de 

Freguesia de Espinhel, Manuel Almeida Campos. -----------------------------------------------------

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

Câmara Municipal, deu as seguintes informações: ---------------------------------------------------

--------- “Eu começava pela primeira questão que foi colocada que tem a ver com a 

ACASA. O Executivo está a cumprir uma deliberação que foi tomada em dois mil e três. 

Neste momento estamos a analisar qual será a melhor solução para arranjar um novo 

sistema que abranja todos os Municípios. ----------------------------------------------------------------

--------- Quanto àquilo que foi dito aqui, sobre a ACASA que havia e a ACASA que há, 

ninguém pode desmentir porque houve muitos desmandos na ACASA anteriormente. -----
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--------- Também já me chegou ao conhecimento que dentro da ACASA actual há como 

que duas ACASAS, uma que quer enveredar pelo rigor e por uma linha de cumprimento 

de prestar contas e outra que quer deixar andar tudo na mesma. Portanto, há aqui espaço 

de manobra e os municípios vão analisar. ---------------------------------------------------------------

--------- É isto que vai ser feito nos onze Municípios porque há diferentes sistemas. 

Pretende-se arranjar um sistema para todos, se for assim decidido, e nessa altura trarei 

aqui à Assembleia Municipal essa decisão que será a decisão, espera-se, para todas as 

Câmaras da NUT III  Baixo Vouga. Estamos a começar a trabalhar nisso. ---------------------

--------- Quanto à questão colocada pelo Doutor Antunes de Almeida sobre os choupos 

dos Abadinhos, quero dizer que esta questão foi uma decisão muito ponderada e difícil de 

tomar. Mas tinha de ser tomada uma primeira decisão que foi de interditar que as 

pessoas estivessem debaixo daquele choupal porque foram deixadas crescer as árvores 

para uma altura muito alta, já são velhas e não têm idade suficiente para irrigar todos os 

ramos e há muitos ramos partidos.  Já caíram ramos em cima de carros, felizmente que 

houve só prejuízos materiais, tendo a Câmara assumido esses prejuízos, mas não é sob 

a minha responsabilidade que vão para lá pessoas para baixo dos choupos. 

Equacionámos a hipótese de os cortar todos a sete metros e plantar outros entretanto 

que pudessem crescer, porque o choupo é uma madeira fraca e não dá durabilidade. A 

situação que se põe nos choupos é que a madeira é fraca, não tem qualidade e deixá-los 

ficar a sete, oito metros e plantar outros, iríamos ter problemas porque os iríamos partir 

depois mais tarde quando os quiséssemos tirar para os outros puderem crescer e não era 

uma situação de continuidade. Aquilo que foi estudado por técnicos que pusemos a 

trabalhar nisso, foi colocarmos espécies de crescimento relativamente rápido, não 

choupos, mas de outras espécies de maior durabilidade. --------------------------------------------

--------- Quanto à intervenção de cortar árvores a sete, oito metros, eu lembro aqui que foi 

feito em anos anteriores, uma intervenção feita pela Câmara para podar árvores antigas 

da cidade e elas acabaram quase todas por secar. Vejamos a Praça Doutor António 

Breda em que as árvores foram podadas por podadores profissionais mas que acabaram 

por secar. As árvores ou são conduzidas logo desde bastantes cedo ou então quando se 

intervém assim nós condenamos e na Praça Doutor António Breda há lá árvores 

belíssimas, que têm um porte muito grande e eu penso que devem continuar assim. Às 

tílias, por exemplo, foram tirados alguns ramos secos no meio e elas também secam, mas 
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têm madeira mais dura e não caem com tanta facilidade. Foram limpas mas não cortes 

drásticos, porque isso dá cabo das árvores e a sua longevidade é posta em causa. ---------

--------- Aquilo que está a acontecer com as árvores do mercado é uma situação que 

tentámos inverter, mas os terrenos têm muitos cacos da antiga Fábrica do Outeiro, que 

foram despejados para lá ás toneladas e, obviamente, que onde não há terra não há 

nenhuma árvores que se aguente e aquilo que me parece é que aquelas árvores não 

tiveram terra vegetal suficiente para se desenvolverem e terão de ser mudadas. -------------

--------- As árvores nos passeios é uma situação que nos preocupa, não só as árvores 

mas também os próprios passeios, com o facto das acessibilidades e com o facto das 

pessoas poderem andar mais facilmente nos passeios. Nós temos uma tradição em 

Portugal e em Águeda em especial, que é meter a calçada à portuguesa, só que para 

caminhar é extremamente incómodo. Nós fizemos uma experiência numa rua, e até 

agradecia que os Senhores Membros da Assembleia fossem ver se é um modelo a 

seguir, que é a estrada que liga a Feira Nova à Marlanvil, onde fizemos passeios de 

cimento. É uma experiência que fizemos, fizemos ensaios de carga para ver se resistiam 

e gostaríamos de ter a vossa opinião para ver se não seria aquela uma boa situação para 

nós estendermos a grandes partes do Concelho, porque trás algumas vantagens. Na 

nossa perspectiva, é mais cómodo para andar e em termos de manutenção exige muito 

menos manutenção. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto às árvores nos passeios, nós estamos de volta de um projecto. Há uma 

candidatura de regeneração urbana e teremos de pensar nisso. Eu não concordo com as 

árvores nos passeios por causa da mobilidade e nós não temos largura suficiente. 

Algumas pessoas defendem, sempre que temos estacionamento, colocar as árvores 

abaixo do lancil, porque não estorva para a manobra do carro e ficam lá as árvores 

também na faixa de rodagem mas junto ao lancil deixando o passeio livre para as 

pessoas passarem. Isto é uma das situações que temos em estudo para ver se 

poderemos implementar. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto às questões que o Senhor Parada Figueira colocou quanto às 

negociações com o GICA, posso dizer que há conversas e alguns pontos de partida, nas 

não há negociações. Aquilo que encontrámos pela parte do GICA e que temos da parte 

da Câmara é que é necessário fazer obras naquele pavilhão. Águeda precisa de um 

pavilhão e o GICA tem dificuldades em ir buscar o dinheiro para o fazer e temos de tentar 
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aqui um entendimento para que Águeda tenha um pavilhão digno e o GICA também 

possa ter as suas instalações como deve ser, mas na condição de o pavilhão ter uma 

gestão e a parte social ter outra. Para tal, chamámos uma pessoas conceituada em 

termos de instalações desportivas para analisar o que é que deve ter aquele pavilhão e 

como é que deve ser estruturado, porque aquilo tem um valor, terá que ser avaliado e, se 

a posse do pavilhão passar para a Câmara terá que haver uma contrapartida para o 

GICA. Essa contrapartida pode ser em benefício em obra. Portanto, há muitos 

pormenores que têm que ser estudados e irá depois, obviamente, uma proposta concreta 

à Câmara, à Comissão de Desporto e à Assembleia Municipal. Mas, neste momento, é 

bastante cedo para trazer essa proposta. ----------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao lago dos patos, eu agradeço a lembrança e espero um dia destes ter a 

funcionar um sistema que estamos a criar para todos os Aguedense, que é a 

possibilidade de comunicarem directamente para a Câmara quando encontram esses 

problemas mandando um simples sms ou mms com fotografia para a Câmara que 

possam servir de alerta nas situações mais anómalas, para que possamos depois intervir 

com mais facilidade e receber da parte dos Municípios os contributos para resolver as 

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

--------- Quanto à ligação Águeda – Aveiro, eu estou esperançado e gostaria de ficar por 

aqui. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não o ouvi falar do Tribunal e da construção da ampliação do Tribunal. Aquilo que 

eu tenho dito a respeito do Tribunal é que estava à espera da definição da carta judiciária. 

Tive ontem oportunidade de estar com o Senhor Secretário de Estado e com os outros 

dez Presidentes de Câmara aqui da NUT III, onde foi apresentada a proposta do Governo 

para reorganização dos Tribunais. Posso-lhe dizer que aquilo que está previsto para 

Águeda e que se se mantiver o acordo entre o PS e o PSD para a reformulação da 

Justiça, nós teremos em Águeda um Juízo de Média e Pequena Instância Cível; um Juízo 

de Média Pequena Instância Criminal; Juízos do Trabalho; Juízos de Grande Instância  

Criminal e Juízos de Instrução Criminal. Ou seja, teremos três Tribunais Especializados e 

dois Tribunais Gerais. Posso-lhe dizer que, depois de Aveiro, somos o Município que 

mais especialidades terá, mais competências terá a nível da Justiça na área da NUT, 

depois de Aveiro e é uma mais valia para o Tribunal de Águeda. Ou seja, ficamos com 

mais competências do que aquelas que temos até ao momento. ----------------------------------
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--------- Portanto, depois de isto estar aprovado, estamos cá para começar a trabalhar, 

aliás, já começámos ontem a dar o passo seguinte que é agora tratar da ampliação. -------

--------- Nós não queremos tudo para nós. Haviam outras áreas que também achávamos 

que era interessante termos em Águeda, mas entendemos que não podemos ter tudo e 

temos de ser solidários. Mas achamos que estamos bastante bem com esta proposta de 

reorganização do sistema judiciário. -----------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à garagem dos Oliveira, obviamente que o que me apetecia era encerrá-

la, mas meter as pessoas todas fora não é solução e então desenvolvemos lá um 

projecto. Estamos a ver se negociamos uma parceria com a TRANSDEV, no sentido de 

melhorar aquelas instalações enquanto não se arranja uma solução definitiva para o 

Centro Coordenador de Transportes. ----------------------------------------------------------------------

--------- Continuamos a apostar no Centro Coordenador de Transportes na estação, só 

que negociar com as diversas entidades é uma tarefa um bocado complicada. Vamos ver 

se conseguimos também aí levar as coisas a bom termo. -------------------------------------------

--------- Quanto aos transportes escolares, questão levantada também pelo Doutor António 

Martins, não estão fora da regulamentação e não estão a funcionar ilegalmente em 

termos da forma como é feito o transporte. Em termos da capacidade muitas vezes estão 

e  já foram feitas algumas contagens de miúdos às saídas das camionetas através de 

intervenções nossas, que depois seguiram os devidos tramites. Estamos também a tentar 

junto da TRANSDEV que ponham mais autocarros a fazer esse serviço, porque 

entendemos que em alguns dias vão muito acima da capacidade e aí sim é ilegal. ----------

--------- Quanto às discussões dos Planos e Orçamentos, eu disse que fazia o mandato 

em quatro anos e ainda tenho um Plano, pelo que o Senhor poderá acusar-me depois do 

próximo, antes não. Mas, pode lembrar-me e eu agradeço-lhe a lembrança. ------------------

--------- Quanto à questão da água e saneamento até 2010 eu gostaria, mas 

efectivamente só em 2013 é que isso será possível, que terá que estar resolvido não só 

em Águeda mas em todo o País. Devem ter tido conhecimento pela comunicação social 

que os Municípios estão a associar-se para preparar uma empresa intermunicipal para 

podermos gerir a água e o saneamento. Claramente, assumimos que andámos aqui dois 

anos a arrastar um problema de que devia ter sido tomado. A única forma que temos, na 

minha perspectiva, de todos os Municípios resolverem os problemas de água e 

saneamento é associando-se entre eles sozinhos ou com privados. Temos de ter uma 
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forma, porque só por si, cada Município não tem solução. Só para água e saneamento no 

Conselho de Águeda, e não falo na Redonda que está a ser tratado no âmbito da 

Associação de Municípios do Carvoeiro, são trinta milhões de euros e vocês conhecem o 

orçamento da Câmara e sabem que se conduzíssemos tudo para água e saneamento 

não havia dinheiro para fazer rigorosamente mais nada. Portanto, é preciso procurar 

outras soluções, é preciso procurar economias de escalas, mas temos de dizer que o 

nosso modelo é muito ténue e para que isto ganhe corpo não é fácil. Eu tenho tido 

algumas lutas muito grandes, sou responsável por alguns sectores que me tem dado 

algum trabalho de concentração. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto às questões colocadas pelo Doutor António Martins, já respondi a grande 

parte delas. Quanto à questão do muro, posso dizer que não é um muro, é uma 

requalificação que nós vamos fazer no Largo 1º. de Maio, mas são quinhentos mil euros 

que vêm e vêm apoiar em duzentos e cinquenta mil euros. Nós não vamos fazer o muro, 

vamos fazer uma perspectiva diferente de abordar o rio, que depois queremos dar 

continuidade. Queremos que as pessoas tenham a possibilidade de chegar mais próximo 

da água e de aproveitarem melhor o rio. Não é um muro qualquer de uma barreira num 

canto escondido. Eu penso que o que estamos a preconizar faz sentido e é uma mais 

valia para aquela zona. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Engenheiro José Oliveira a respeito das Juntas de Freguesia, eu acho 

que se tem havido menor respeito e menor contacto com as Juntas de Freguesia, eu vou 

alertar os serviços para que isso não aconteça, o que não quer dizer que nós andemos a 

fazer aquilo que os Presidentes da Juntas querem, mas também a sua proximidade no 

terreno pode-nos permitir, obviamente, evitar alguns erros que podem ser cometidos. Se 

isso não está a acontecer, não só em Aguada de Cima mas também nas outras 

Freguesias, eu vou dar indicação para que isso aconteça, para que tenhamos em conta a 

opinião dos Presidentes da Junta, que podemos depois seguir ou não seguir, mas acho 

que o devemos ouvir. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à questão do empréstimo, colocada pelo Engenheiro Hilário Santos, nós 

consideramos o empréstimo de curto prazo porque estamos aqui de boa fé e é para ser 

levado até ao final do ano. O que nós queremos é durante o ano termos de liquidar 

aquele empréstimo, é isso que nós procuramos. Para nós, curto prazo, é durante o ano 

civil que está a decorrer. Poderá ter outras interpretações, mas aquela que eu quero é 
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que seja durante o ano e não quero que se prolongue para os anos seguintes. ---------------

--------- Quanto ao impacto dos SMAS, concerteza que vamos ter essa situação reflectida 

e como nós temos um revisor oficial de contas a acompanhar as contas e também, 

devemos dizê-lo, que somos uma das primeiras Autarquias do País a ter contabilidade 

analítica e esperamos trazer aqui as contas de uma forma diferente para que possamos 

começar a saber como é que é gasto o dinheiro de todos nós na gestão do Concelho. 

Todas as Câmaras vão ser obrigadas a ter essa situação, nós já vamos à frente das 

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

--------- Aproveito para vos informar que nós mandámos uma técnica da Câmara Municipal 

de Águeda a Paris, a participar numa coisa que é URBACT – Programa Comunitário, em 

que estava lá mais um Português da Câmara Municipal de Lisboa. Isto para dizer que 

quanto aos Fundos Comunitários nós já sabemos o que é que temos e está garantido, 

mas nós temos de fazer mais do que isso. Nós temos de entrar na rede internacional e 

temos de ir buscar dinheiro directamente a Bruxelas para tentar financiar alguns 

projectos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós temos aqui alguns projectos, como por exemplo, este projecto do URBACT, 

que até dá pouco dinheiro, mas aquilo que permite é criarmos redes de conhecimento. 

Estão aqui empresários que sabem quanto é que vale as redes de conhecimento e isto 

também é importante para a Câmara Municipal e é  importante a diferentes níveis. Por um 

lado, para saber o que é que se faz de mais moderno na Europa e por essas terras fora e 

também para nos colocar como um pólo de conhecimento e daqueles que estão a 

acompanhar a evolução. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Posso-vos dizer que nós fizemos uma candidatura na área da modernização 

administrativa e a este URBACT houve quatro candidaturas no País, duas de uma 

empresa privada da INTELI, com quem já colaborámos, no âmbito das cidades criativas  

inteligentes; a Câmara de Lisboa apresentou uma candidatura e nós apresentámos outra. 

A candidatura que nós apresentámos chama-se “On The Way To Excellence...”. É a única 

candidatura que está no URBACT para Modernização Administrativa ao nível dos 

Municípios e  somos parceiros  com a Georama, que é a Autoridade Regional da Grécia; 

com o Município de Valdez em Espanha; com o Município de Gabrovo na Bulgária e com 

o Município de Mizil na Roménia. E temos cidades em lista de espera para aderirem a 

este projecto, que só depois de aprovado é que eles poderão vir. Nós temos já, a 
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quererem entrar connosco neste projecto, o Gabinete de Planeamento Urbano da 

Polónia; o Município de Ovar; o Município de Mirandela; o Município de Loures e o 

Município de Sykies, na Grécia. Mas, neste URBACT, nós só podemos candidatar-nos a 

dois programas. A um programa fomos como líder e a outro fomos com uma parceria. -----

--------- Como sabem, estamos aqui a desenvolver uma rede de inovação e 

competitividade para as Empresas, que está a seguir o seu curso, mas estamos a 

prolongar este projecto já a um nível internacional. Então, aderimos a uma candidatura 

protagonizada pela Argenteuil Bezon, que é uma cidade perto de Paris. É um projecto 

que se chama “INNO4SME – Inovação e Conhecimento para as Pequenas e Médias 

Indústrias” e somos parceiros também aqui com Arezzo, em Itália; Bielsko Biala, da 

Silesia, na Polónia e a cidade de Barakaldo do País Vasco, que é a segunda cidade 

depois de Bilbau. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Apresentámos também uma candidatura de uma proposta de trabalho, no âmbito 

da inovação e do conhecimento, ao INTERREG IIIB – SUDOE, e já recebemos 

manifestações para trabalharem connosco nisto e na área da indústria também. 

Recebemos intenções de entidades que querem colaborar connosco e querem aderir ao 

nosso projecto, como a AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro; o INESP do 

Porto; a Universidade de Vigo; A AIDECA – Centro de Investigação Y Tecnologia 

Almansa, de Albacete, Espanha; E-RUS – Rede de Cidades Rurais e Territórios para o 

Impulso Tecnológico Urbano-Rural, de Pamplona, Espanha; a EMPA, que são 

laboratórios Suíços para testes de materiais, de St. Gallen, Suiça; a Unidad de 

Identificacion de Consórcios da Fundação ADEuropa, que é uma fundação pública do 

Governo Regional de Castilla e León, em Espanha e a Fundação da Universidade 

Empresa da Região de Múrcia, em Espanha. -----------------------------------------------------------

--------- Estes são alguns dos projectos que estamos a tentar colocar na Europa para 

podermos dar oportunidade aos empresários de Águeda de poderem aceder a redes 

internacionais e para que Águeda também seja conhecida como um centro que também 

está apostado em inovar e estar na linha da frente. ---------------------------------------------------

--------- Esperamos o resultado do URBACT da apresentação das candidaturas e depois 

vimos ver se estas duas, em que somos parceiros, se são aprovadas porque há outras 

que nos interessa, como por exemplo, na área da regeneração urbana, mas como só 
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podemos ir a duas, não podemos candidatar-nos a nenhuma, embora tenhamos algumas 

parceiras em perspectivas.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, foi solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal, que seja 

elaborada uma Minuta da Acta e aprovada no final. -------------------------------------------------

----------- 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 Acta em Minuta. ------ 

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

--------- De imediato, passou-se, à análise dos assuntos agendados para o Período da 

Ordem do Dia desta Sessão: -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS. UM - Apreciação da informação escrita do Exmo. Senhor 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 nº 1, alínea 

e) e 68º nº4, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo nenhum pedido de esclarecimento acerca deste assunto, o 

Presidente da Mesa da Assembleia, passou para o ponto seguinte da Ordem do Dia. ------

--------- TRÊS. DOIS - Concurso Público para Concepção e Construção de Habitação 

a Custos Controlados em Vale Domingos, a concretizar na modalidade de Venda a 

Retro: Análise, Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de autorização 

para a realização do Concurso Público para Concepção e Execução de Loteamento e 

respectivas Obras de Urbanização e a Concepção e Construção de Fogos a Custos 

Controlados (propriedade horizontal), a levar a efeito em Vale Domingos, na modalidade 

de Venda a Retro, nos termos do artigo 927º e seguintes do Código Civil e da alínea i) do 

nº 2 do artigo 53º e alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da 

Assembleia, que fizeram as seguintes intervenções: --------------------------------------------------

--------- José Manuel Gomes de Oliveira: ---------------------------------------------------------------

--------- “ Relativamente a este ponto eu quero elogiar o Executivo Municipal por 

actualmente haver construção de habitação a custos controlados no nosso Concelho. -----

--------- Há tempos, foi publicado através da comunicação social que a Câmara Municipal 
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de Águeda promoveu habitação social a custos controlados em Aguada de Cima. Eu 

questiono se o empreendimento de Aguada de Cima terá sido de iniciativa da Câmara 

Municipal, porque eu penso que não. ---------------------------------------------------------------------

--------- No entanto, o Concelho de Águeda precisa de população e esta é uma das formas 

de resolver esse grande problema, pelo que felicito o Executivo por isso.” ---------------------

--------- Terminada a intervenção do Membro da Assembleia, o Presidente da Câmara 

Municipal, deu as seguintes informações: ---------------------------------------------------------------

--------- “ A respeito do empreendimento que está em Aguada de Cima, é uma iniciativa 

privada e a Câmara deu todo o apoio que podia para que ele fosse construído e que  seja 

uma realidade, mas não é de iniciativa Camarária, a verdade seja dita. Foi uma iniciativa 

privada que apareceu. Neste caso, é a Câmara que coloca o terreno à disposição. ---------

--------- Era só isto que eu queria dizer para clarificar as coisas.” ----------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste Ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

unanimidade, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de autorização para a 

realização do Concurso Público para Concepção e Execução de Loteamento e 

respectivas Obras de Urbanização e a Concepção e Construção de Fogos a Custos 

Controlados (propriedade horizontal), a levar a efeito em Vale Domingos, na modalidade 

de Venda a Retro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS. TRÊS - Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro – 

UNIR@RIA: Análise, Discussão e Votação da Proposta Final, apresentada pela 

Associação de Municípios da Ria, do “Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de 

Aveiro – UNIR@RIA”, nos termos do artigo 67º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro. ------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da 

Assembleia, que fizeram as seguintes intervenções: -------------------------------------------------- 

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

--------- “Acerca deste ponto, e não quer dizer que eu vá votar contra o que está aqui, eu 

tenho que dar razão ao Senhor Presidente quando há bocado disse que relativamente 

àquelas situações que estão a estudar, no que se refere à parte de abastecimento de 

água e de saneamento, perderam dois anos. Isto a nível de Municípios. ------------------------

--------- Eu, por razões pessoais e que se prenderam por estacionamentos em aeroportos 
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onde nós perdemos muito tempo à espera dos aviões, tive a oportunidade de reler todos 

os documentos e permitiu que eu tenha olhado para isto. E o que me surpreende é que 

isto é uma prova de como funciona muitas das organizações que estão pendentes ou que 

estão relacionadas com a actividade pública e muitos gabinetes desse que são muito 

importantes e que são pagos a preços de ouro. Muitas vezes nós nem sabemos aquilo 

que eles ganham por escrever o que escreveram certamente para a UNIR@Ria e 

escreveram para outros. É que isto que aparece em Novembro de dois mil e sete e que 

tem aqui conclusões, que tem observações e que tem aqui chamamentos de atenção que 

já estão ultrapassados e que fazem como que sejam situações extremamente válidas 

para a solução dos problemas da Ria de Aveiro, do Baixo Vouga, portanto, desde quem 

vem lá de cima de Esmoriz até lá abaixo a Mira ao ter aqui tantas observações parece-me 

que as soluções são perfeitamente desenquadradas da realidade que vivemos. ------------- 

--------- Eu, ao vir aqui, é só para alertar o Senhor Presidente do Município para, em 

futuras situações dessas, alertar a Associação de Municípios da Ria e todos os órgãos 

que estão envolvidos nisso, que há necessidade de sermos mais rápidos a estudar as 

situações, a decidir e a avançar. Numa época, em que é a época do conhecimento, nós 

necessitamos de decisões rápidas. Torna-se perfeitamente absurdo que toda a situação 

da Ria de Aveiro, do Baixo Vouga e da situação da Pateira de Fermentelos, que é aquela 

que nos interessa sobremaneira, esteja metida em papéis há anos e anos e que nós 

andemos agora aqui a aprovar aquilo que até parece que algumas das coisas já estão 

realizadas. Vamos aprovar aqui algumas das intervenções que já foram feitas, o que a 

mim parece de muito mau gosto. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Se vocês repararem nas intervenções aqui descritas e foram apresentadas pela 

Câmara Municipal de Águeda, são seis intervenções dentro mesmo deste plano. Águeda 

tem as intervenções que estão aqui faseadas, que são: a Paisagem Protegida da Pateira 

de Fermentelos, que neste momento parece que já está em plano muito avançado de 

definição; o Fluviário e o Centro de Interpretação, é um projecto que foi apresentado pela 

Câmara Municipal e que está incluído neste mesmo programa; a Valorização das 

Margens da Pateira e Via Panorâmica, valorização essa que é algo que já começou a ser 

feito há alguns anos; a Pista de Remo e Canoagem; Recuperação e Qualificação 

Ambiental do Parque de Lazer da Senhora do Amparo em Travassô, que já está a 

precisar é de ser recuperado na totalidade, porque ele já foi feito há uma série de anos, 
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aliás, foi o primeiro dentro deste conjunto de actividades; o Desassoreamento da Pateira 

de Fermentelos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós quando olhamos para estas medidas, chegamos à triste conclusão de que 

afinal o que é que nós vamos votar? Aquilo que alguns servos já entenderam dever fazer 

e que agora nos apresentam como sendo altamente importante? Parece-me que eles 

pensam que nós estamos aqui a fazer um papel de pessoas insensatas, atirando-nos a 

proposta para nós votarmos. Mas eu até tive oportunidade de ler os documentos 

apresentados e cheguei aqui a determinado tipo de conclusões. ----------------------------------

--------- Relativamente aos projectos que são apresentados e no que respeita à Pateira, eu 

gostaria de dizer ao Senhor Presidente que se houver possibilidades de alterar ou dar 

algumas indicações, eu direi e já que aqui são programas que se prendem 

exclusivamente com a Pateira, excepto o da Nossa Senhora do Amparo em Travassô,  eu 

direi que seria importante quando eles dizem assim “Acções Prioritárias e Directas” e 

nestas zonas que estão definidas, e a Pateira está nela também indicada, entre várias diz 

assim “Ordenar e Fiscalizar a Actividade Cinegética”, eu dou de opinião ao Senhor 

Presidente que incentive e que o Executivo mande uma indicação para a Associação de 

Municípios da Ria para que não seja para ordenar e fiscalizar, que na Pateira seja, pura e 

simplesmente, proibida a caça. Aquilo que nós assistimos acerca de dois meses na 

Pateira, significa um atentado violento que só pessoas sem carácter e sem qualquer tipo 

de princípios podem fazer. Combinarem quatro pessoas de cada lado, alinhados, abater 

pura e simplesmente todas as aves que estavam à sua frente, isto prova e mostra 

exactamente o que muitas pessoas querem fazer deste País e querem fazer desta zona. -

---------- Em tempos eu levantei este problema no que respeita à poluição da Pateira. Um 

dia, ao passar nas águas da zona da Pateira, onde havia um campo de tiro aos pratos, 

que seria de proibir e retirar daquela zona, observei que o chumbo caía nas águas da 

Pateira e aquela zona estava completamente contaminada e repleta de chumbos. Fui 

aqui criticado na Assembleia Municipal, até por alguns Membros do Partido Socialista, 

porque tinha uma posição radical. Eu penso que se as pessoas querem andar aos tiros e 

se querem matar, que escolham muito bem os locais e se não tiverem outros que 

cerquem as suas herdades e que se abatam lá dentro delas. Há zonas que nós temos 

que considerar muito importantes em termos de protecção. A violência gera violência e 

naquela situação se aparecessem outros que possivelmente estivessem com as mesmas 
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condições e animados do mesmo sentido de vingança, certamente que podia dar-se 

alguma situação muito grave naquilo que aconteceu na Pateira. ----------------------------------

--------- Senhor Presidente, uma vez que já mostrou sensibilidade a isso, já o disse nesta 

Assembleia e noutras ocasiões, exija que na Pateira, pura e simplesmente, seja proibido 

qualquer tipo de caça. Que me perdoem os caçadores mas caçados estamos todos nós.”  

--------- Presidente da Câmara Municipal de Águeda: ----------------------------------------------

--------- “Eu espero que as medidas legislativas que foram tomadas alterem grandemente 

esta situação. Nós, por exemplo, no PDM estamos à espera de uma resposta que devia 

ter chegado em Agosto. Mas, agora já há outras formas de resolver isto, há aquilo que se 

chama mesas de concertação, ou seja, as entidades são todas chamadas com a devida 

antecedência e têm de manifestar a sua opinião ali, se não o fizerem tem cinco dias para 

depois a fazerem chegar. Se não a fizerem chegar é entendido como uma resposta 

positiva e que não há nada a acrescentar. Isto vai trazer outra celeridade aos processos, 

porque estar meses e anos à espera de pareceres vinculativos era uma situação que não 

levava a lado nenhum. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este estudo que temos aqui tem meia dúzia de anos, que se arrastou com 

consultas e etc e reflecte uma situação que tem o arrastar de muitos anos. Algumas 

coisas estão feitas, outras foram metidas novas, mas não era possível estar a fazer voltar 

atrás e fazer de novo. Portanto, temos aqui uma linha orientadora para dar seguimento e 

agora já há iniciativas concretas, que é a ARH, que vai gerir toda a bacia hidrográfica e 

pelo conhecimento aprofundado que a Doutora Teresa Fidélis tem da Pateira, como já o 

demonstrou, e o interesse que tem manifestado nestas questões e do trabalho que tem 

desenvolvido internamente, que vamos dar continuidade, há possibilidades de trabalhar 

para a Pateira de uma forma diferente. Aguardamos, com expectativa positiva, a criação 

do Gabinete do Polis para a Ria de Aveiro, que poderá assim ajudar a dar um salto e 

recuperar não só a Pateira, mas também toda a parte da Ria que necessite. ------------------

--------- Quanto à pesca e à caça, numa das duas últimas reuniões de Câmara aprovámos 

uma proposta para mandar às entidades competentes uma solicitação da Câmara para 

ser proibida a caça e a pesca profissional na Pateira. Somos apologistas da pesca 

desportiva à linha, mas da pesca profissional e da caça não. Isto porque além do 

morticínio que foi, não é possível compatibilizar num mesmo espaço e temos dificuldade 

em compreender como é que numa zona que é zona de protecção especial, Rede Natura 
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2000, etc., termos uma ou várias reservas municipais ou particulares de caça naquela 

zona. Nós não concordamos com isto, manifestámos e achámos que era preciso dizer 

“basta” e alguém levar este processo em frente. Se queremos desenvolver turisticamente 

aquela zona como uma zona de lazer e usufruir da Pateira de uma forma sustentável, 

entendemos que não pode ser com a caça.--------------------------------------------------------------

--------- O que me disseram sobre o que se passou naquela zona foi que aquele morticínio 

foi feito aos patos que estavam habituados com as pessoas e quase que já vinham ter 

com elas às margens. Houve um retrocesso grande em termos de avi-fauna. A Pateira 

tem grandes potencialidades para serem estudadas dentro desta área. Não podemos 

estar com actividades antagónicas dentro do mesmo espaço e a opção da Câmara foi 

clara. Aprovámos isso e estamos a enviar para as entidades competentes para promover 

a interdição da caça e da pesca profissional na Pateira.” -------------------------------------------- 

--------- Joaquim Jorge da Silva Pinto: ------------------------------------------------------------------

--------- “Acabámos de saber que este documento tem seis anos, mas a verdade é que a 

proposta que aqui vem é uma proposta final. -----------------------------------------------------------

--------- Penso que esta Assembleia Municipal não poderá apresentar alterações ou outras 

quaisquer propostas, ou aprova ou reprova o que a Associação de Municípios da Ria nos 

propõe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Numa primeira reacção, admiti que não valia a pena debruçar-me, ou seja, perder 

tempo com a leitura dos documentos que nos foram apresentados. O assunto a analisar 

dizia mais respeito a Aveiro e não a Águeda. Obviamente que esta primeira reacção foi 

errada. O nosso Concelho está integrado na AMRia, e tem todo o interesse em analisar , 

defender e acompanhar o que se passa nesta e noutras matérias. É importante e 

fundamental para Águeda participar activamente nas actividades da AMRia. Não devem 

ocorrer ciúmes ou invejas, nomeadamente no que diz respeito à natural diferenciação dos 

montantes atribuídos a cada um dos Concelhos que integram a AMRia e o Concelho de 

Águeda. Uns levarão mais verbas, outros levarão menos verbas. ---------------------------------

--------- Li com atenção  e interesse os documentos  que nos foram enviados pela 

UNIR@Ria. É uma proposta revelha porque, como já se disse aqui, o proposto para 

Travassô já está realizado – logo na segunda página – com o título, índice dos desenhos, 

fiquei estupefacto com a alínea 13.11 – em que se refere ou infere que Fermentelos 

pertence a Oliveira do Bairro, e que o nome de Águeda não constava da lista. Seria que 
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Águeda deixara de pertencer à AMRia ou ao Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro? 

Então, para quê discutir estas propostas na Assembleia Municipal de Águeda? Será que 

Fermentelos já é Concelho? ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Li com mais atenção os documentos presentes. O mapa presente permitia a 

confusão. Oliveira do Bairro era bem legível, Águeda não. Talvez Águeda estivesse no 

travessão que separava Fermentelos de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------

--------- Continuei a ler. Fiquei mais tranquilo, quando li o Objectivo Estratégico 1.4 – 

Educação Ambiental – com o qual concordo e aplaudo. ---------------------------------------------

--------- Destaco algumas medidas: criação de trilhos balizados e percursos de 

interpretação; postos de observação; cais de atracagens fluviais; meios de transporte 

ecológico para passeios de visitantes, por exemplo, bicicletas e bateiras; contentores de 

lixo em pontos estratégicos, assegurando o seu esvaziamento regular. Acções de 

intervenção directa da população no ambiente e na paisagem, como por exemplo, 

campanhas de apanha de moliço ou campanhas de replantação de espécies de flores em 

perigo de desaparecimento. Afinal, estas acções têm que ver com Espinhel, Óis da 

Ribeira e Fermentelos. ----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Por omissão, creio eu, ou por desconhecimento, não se fala na limpeza ou 

erradicação dos jacintos. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas foi o ponto 1.5 (Objectivo Estratégico) que me provocou maior atenção e mais 

concordância. Este objectivo visa compatibilizar o normal funcionamento das actividades 

económicas, já existentes ou a desenvolver, com a necessidade de preservação do 

ambiente e da paisagem no Espaço Natural Privilegiado da Ria de Aveiro. Ria de Aveiro – 

entendo eu, como Associação de Municípios de Aveiro, que inclui Águeda e Oliveira do 

Bairro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta compatibilização, acima referida, desenvolve-se essencialmente em duas 

vertentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Primeira vertente - Redução de emissões pontuais ou difusas – efluentes líquidos 

e gasosos, resíduos sólidos, ruídos, energia ou outros – produzidas pelas actividades 

económicas já existentes ou utilização das melhores tecnologias de controle de emissões 

para as actividades a instalar. Poluir é proibido – segundo eu li. -----------------------------------

--------- Na segunda vertente – alerta-se para uma série de condicionantes legais, 

nomeadamente: actuação sobre a localização das actividades – quer criando 
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mecanismos de relocalização no caso de situações existentes, quer através do 

aperfeiçoamento dos actuais critérios legais, no que se refere a situações futuras. ----------

--------- Serão prioritárias medidas para: redução das descargas de águas residuais 

industriais não tratadas, ou com deficiente grau de tratamento, nos meios hídricos e no 

solo; Elaboração de regulamentos municipais de descarga de efluentes líquidos nos 

colectores municipais; Instalação de redes de monitorização da qualidade de água e dos 

sedimentos ou ampliação das redes existentes. --------------------------------------------------------

--------- Ora bem. Concordo totalmente com estas medidas e ao lê-las percebi melhor e 

perdoei que no referido índice 13.11 se falasse em Fermentelos/Oliveira do Bairro e não 

se referisse Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É para mim óbvio e preocupante a poluição que as zonas industriais de 

Mamodeiro descarregam na Pateira de Óis da Ribeira, Fermentelos e Espinhel. -------------

--------- Por tudo isso, eu queria propor que para além das intervenções previstas pela 

UNIR@Ria para os Concelhos de Águeda e Oliveira do Bairro, fossem consideradas 

verbas importantes para a Minimização e Prevenção dos Impactos das Actividades 

Económicas, preconizados pela UNIR@Ria. ------------------------------------------------------------

--------- Sem essas verbas e sem as acções correspondentes, este Plano Intermunicipal 

de Ordenamento da Ria de Aveiro, é apenas um relatório de boas intenções, de que na 

prática apenas serão beneficiados os Concelhos mais próximos da Orla Marítima, ficando 

os problemas da Pateira de Fermentelos, Óis da Ribeira e Espinhel, uma vez mais 

adiados e desta vez com o consentimento e aprovação de todos os Membros desta 

Assembleia Municipal de Águeda. --------------------------------------------------------------------------

--------- Por isso, concordando com o teor da proposta apresentada, vou votar contra, 

porque quero, de facto, que a Pateira de Fermentelos, seja defendida, preservada e 

beneficiada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Além disso, nada está previsto para acautelar a poluição que nos é trazida do 

Concelho de Anadia – o Presidente Litério Marques, que tanto se incomoda com a 

existência do Hospital de Águeda, devia preocupar-se também em não poluir Águeda. ----

--------- Por outro lado, a ribeira que passa por Barrô e Aguada de Baixo, também deveria 

merecer a atenção da UNIR@Ria. -------------------------------------------------------------------------

--------- Por isso, e como disse, para chamar a atenção dos intervenientes, porque isto já 

tem seis anos e porque isto afinal é um engano, voto contra.” ------------------------------------- 
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---------- Não havendo mais inscritos para intervir neste Ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

maioria, com dois votos contra e dez abstenções, deliberou aprovar a Proposta Final do 

“Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro – UNIR@RIA”, apresentada pela 

Associação de Municípios da Ria”. ------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------- Intervenção do Público --------------------------------------------

--------- Uma vez esgotados os pontos da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da 

Mesa da Assembleia declarou aberto o período destinado à intervenção do público 

presente, tendo sido feitas as seguintes intervenções: -----------------------------------------------

--------- António Augusto da Conceição – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local: -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Em primeiro lugar queria desde já agradecer ao Senhor Doutor Silva Pinto, um 

grande democrata, republicano e também um excelente médico, por ter reconhecido que 

a ACASA, de facto, faz falta a muitos trabalhadores desta autarquia, principalmente aos 

reformados e aos trabalhadores com baixos salários, um exemplo a seguir por todos os 

socialistas e sociais-democratas com assento na Assembleia Municipal. -----------------------

--------- Estou aqui mais uma vez e não desistirei de lutar em defesa dos trabalhadores 

mais desfavorecidos deste Município, o Sr. Presidente da Câmara empolga-se por estar 

na vanguarda das novas tecnologias e por isso conta com a colaboração dos funcionários 

em que lhes exige e muito bem, competência e responsabilidade, mas depois paga-lhes 

com o roubo de direitos adquiridos. ------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à gestão actual da ACASA em que mais uma vez afirma que há dois 

critérios de gestão, a nova ACASA e a velha ACASA, quem o informou deve ser alguém 

que, em conjunto consigo, a quer destruir, mas não vai ser capaz de o fazer.------------------

--------- Em relação ao que acabou de anunciar de arranjar um novo sistema que abranja 

todos os Municípios da Ria, o Senhor Presidente afinal não está contra estes sistemas o 

que o Senhor quer é protagonismo, mas no que me toca não o vai ter porque como já 

aqui referi vai ter sempre a nossa oposição e ainda o informo que dos onze Municípios 

que referiu, os que estão na ACASA não a vão abandonar porque temos a palavra da 

continuidade nesta organização de Presidentes de alguns Municípios da Ria. ----------------

--------- A ACASA tem 41 anos, será que se fosse mal gerida durante estes anos ainda 

existiria? A ACASA tem uma Assembleia Geral em que há representantes eleitos dos 
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associados, e a participação de todos os Municípios nesta mesma Assembleia para 

discutir a gestão interna e que eu me lembre, e já ando por aqui há alguns anos, o 

Município de Águeda nunca participou na discussão dos problemas da ACASA, nunca por 

lá apareceram, outras, aquelas que ainda hoje continuam, e se preocupam pela gestão 

vão lá e participam na gestão. Será que também não confia nos seus colegas Presidentes 

de Câmara? ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, se saiu da ACASA pelo menos tenha a coragem de reunir com 

os trabalhadores e informá-los da decisão que tomou, são assim as regras Democráticas, 

mas será que é um Democrata? ----------------------------------------------------------------------------

--------- Senhores Membros da Assembleia Municipal, 2009 está aí e espero que aquando 

em campanha eleitoral, e como é hábito de alguns partidos aqui representados e que 

votaram favoravelmente a saída da ACASA, pelo menos tenham o bom senso e vergonha 

de não irem ao edifício Municipal cumprimentar os trabalhadores, de certeza vão ser mal 

recebidos, porque quando de má fé se retiram direitos aos trabalhadores, ninguém é 

bem-vindo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É por gestos destes, imorais e Irresponsáveis, que cada vez mais o povo e os 

trabalhadores deste País vão demonstrando que não têm confiança nos políticos da Nova 

Geração. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Muito obrigado Senhor Presidente da Assembleia Municipal.” ----------------------------

--------- Olímpia Correia e Silva Rodrigues da Fonseca: ------------------------------------- 

--------- “Fui funcionária desta Câmara Municipal trinta e quatro anos e estou aqui como 

uma cidadã, a exercer o seu direito de cidadania e preocupada com os direitos dos 

trabalhadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente da Câmara afirmou que a ACASA acabou em 2003. Como 

assim Senhor Presidente? Se a ACASA acabou em 2003, como é que o Senhor 

Presidente continuou a mandar os subsídios em 2006 e parte de 2007? Se acabou, então 

esta Assembleia tem todo o direito de lhe pedir responsabilidades e obrigá-lo a repor nos 

cofres municipais toda aquela importância enviada. ---------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente referiu também que as Câmaras que fazem parte da ACASA 

vão reunir com vista à discussão do assunto “ACASA”. A Câmara de Águeda também 

está incluída nessas, mas eu pergunto porque é que o Senhor Presidente não mantém a 

Câmara na ACASA como fizeram as outras Câmaras? Porque é que tem que ser 
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diferente dos outros? Os outros vão fazer um estudo mas mantêm-se na ACASA e se 

esse estudo for melhor sairão da ACASA ou não. Mas o Senhor não, o Senhor Presidente 

sai da ACASA. Não sei se me é permitido dizer, eu acho que em democracia devia ser 

tudo permitido desde que fosse nas boas regras, mas eu ia exigir hoje do Senhor 

Presidente da Câmara que dissesse aqui que  “acabou definitivamente a ACASA” e que 

tenha a coragem de reunir com os seus trabalhadores porque eles merecem-lhe isso. Os 

trabalhadores merecem ouvir da boca do Senhor Presidente que a ACASA acabou e 

porque é que acabou, porque já vai fazer um ano que andamos nisto e recentemente já 

por três vezes que o assunto foi a reunião do Executivo. --------------------------------------------

--------- Agora, se me permite, só me queria referir ao pedido de desculpas apresentado 

por dois Membros desta Assembleia. O Doutor Silva Pinto não se referiu a uma coisa que 

é muito importante. Há setenta trabalhadores que foram trabalhadores da Câmara 

Municipal de Águeda, que são aposentados, cujas pensões são entre duzentos e vinte  a 

quinhentos euros. Eu pergunto: retirados os três para a ACASA e para a ADSE como 

vivem estas pessoas? São pessoas que têm filhos deficientes. O senhor Presidente devia 

ter conhecimento disto. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente referiu na última Assembleia Municipal que iria pensar em 

constituir um fundo no orçamento com vista a ajudar os trabalhadores mais carenciados e 

até parte da população. Mas, eu entendo que há uma lei, lei das Autarquias, que permite 

a constituição de associações de assistência como a ACASA, o que não permite é 

escolher trabalhadores e nem permite dar à população, isso é ilegal e eu espero que o 

Senhor Presidente não cometa ilegalidades como algumas, que são do meu 

conhecimento, que já cometeu.” ----------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente da Câmara Municipal de Águeda: ----------------------------------------------

--------- “Como primeira situação, quero referir que o assunto foi a reunião de Executivo 

uma vez e não três, como foi aqui dito. -------------------------------------------------------------------

--------- Como segunda situação, quero dizer que há uma situação irregular que eu tenho 

de regularizar, porque os serviços não me informaram que havia uma decisão de dois mil 

e três de a Câmara se retirar da ACASA e a Câmara continuou a pagar e fê-lo de forma 

ilegal, mas vamos regularizar essa situação até à data em que fizemos pagamentos, 

Março do ano passado. Vamos levar uma deliberação a reunião de Câmara para alertar 

essa situação, porque efectivamente está ilegal, mas a decisão de sair da ACASA é de 
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dois mil e três, está lavrada no livro de actas da Câmara Municipal de Águeda e é essa 

que vai contar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Terminada a intervenção do público, o Secretário da Mesa procedeu à leitura da 

Minuta da Acta desta Sessão, que posta a votação pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

--------- Por último, o Presidente de Mesa deu por encerrada esta Sessão da Assembleia 

Municipal, da qual, para constar, se lavrou a presente Acta, que vai ser assinada pelo 

Presidente e pelo primeiro Secretário de Mesa. -------------------------------------------------------- 

 


