
ACTA  DA  SEGUNDA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA REALIZADA  

EM TRINTA DE ABRIL DE DOIS MIL E OITO 

                                                             

 

--------- No dia trinta de Abril de dois mil e oito, teve lugar no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho de Águeda, a Segunda 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 28 de Fevereiro 

de 2008; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------- TRÊS. UM – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO EXMO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA acerca da actividade municipal, 

bem como da situação financeira do Município, nos termos do disposto nos artigos 53,º 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 – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO – 

Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de Adesão à 

Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, nos termos da proposta, e ao abrigo 

do disposto na alínea a), do nº 6, do artigo 64º e da alínea m), do nº 2, do artigo 53º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. TRÊS – ASSOCIAÇÃO PLATAFORMA PARA A CONSTRUÇÃO 

SUSTENTÁVEL – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de 

Adesão à Associação Plataforma para a Construção Sustentável, nos termos da 

proposta, e ao abrigo do disposto na alínea m), do nº 2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---------

--------- TRÊS. QUATRO – INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA – Discussão e 

Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de Concessão de Benefícios e 

Penalizações, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto na alínea f), do nº 2, do 

artigo 53º e alínea a) do nº 6, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
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redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, do artigo 82º da Lei nº 67-

A/2007, de 31 de Dezembro e do artigo 112º do CIMI; -----------------------------------------------

--------- TRÊS. CINCO – INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, BEM COMO OS 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO ANO 2007 – 

Apreciação e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda, nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 49º e na alínea c) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------- 

--------- A Sessão foi presidida pelo Senhor PAULO MANUEL MATOS SOARES, 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada por JOSÉ AMÉRICO 

ABRANTES DE ANDRADE e CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES. -------------------------

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

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

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

--------- Participaram nesta Sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: -------

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

ANDRADE, JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO, CARLOS ALBERTO BAPTISTA 

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

MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO RICARDO MARTINS FIGUEIREDO 

NUNES, ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, JOSÉ CARLOS RAPOSO 

MARQUES VIDAL, PAULA CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, ANTÓNIO MANUEL 

FERNANDES MARTINS, ÓSCAR MANUEL VIDAL MENDES, ABÍLIO FERREIRA 

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

FIGUEIRA, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS SILVA, CARLOS ALBERTO INÁCIO, CARLA 

ELIANA DA COSTA TAVARES, LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, ANTÓNIO FARIA 

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, DÁLIA MARIA SILVA SANTOS 

COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, VICTOR 
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RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, MÁRIO RAMOS MARTINS, 

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e CARLOS ALBERTO CARNEIRO PEREIRA. 

--------- Verificou-se a ausência de DANIELA CARINA ALVES MENDES e de FERNANDO 

JORGE FERRÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DA FONSECA e pelos Vereadores JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA 

MARGARIDA DE MELO CORGA, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO E CARLOS 

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

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

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

--------- De Cristina Maria de Seabra Roque da Cunha: --------------------------------------------

--------- “Eu, Cristina Maria de Seabra Roque da Cunha, portadora do Bilhete de 

Identidade n.º 8379601, emitido na Conservatória do Registo Civil de Aveiro a sete de 

Fevereiro de dois mil e seis, residente na Rua do Carril, número vinte e nove, freguesia 

de Barrô, Concelho de Águeda, venho por este meio comunicar a V/ Ex.cia da pretensão 

de renunciar ao mandato de Deputada da Assembleia Municipal de Águeda, do Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata, por motivos de ordem pessoal, mais informo 

que gostaria que a decisão de renuncia ao mandato fosse considerada a partir do dia dez 

de Março de dois mil e oito. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Despeço-me, agradecendo ao Grupo Parlamentar do PSD toda a colaboração 

prestada e desejo a todos os membros da Assembleia Municipal de Águeda, maiores 

sucessos e votos de bom trabalho, para o sucesso de Águeda.” ----------------------------------

--------- De Presidente da Junta de Freguesia de Macieira de Alcoba: -----------------------

--------- “Sou pela presente a informar V/ Ex.cia que não irei estar presente na 2ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, marcada para o dia 30 de Abril de 2008, por motivos 

pessoais de ordem familiar.” ---------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Venho por este meio informar, que não poderei comparecer na Assembleia 

Municipal de 30 de Abril de 2008, por motivos profissionais. Peço então que proceda à 

minha substituição na mesa.” -------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- UM. UM – Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro 

de 2008; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 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 de vinte e oito de 

Fevereiro de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- “Quero começar a minha intervenção por elogiar e felicitar o Senhor Presidente da 

Câmara por ter apoiado o Motocross, que foi um evento marcante para o Concelho de 

Águeda e uma grande festa que envolveu muitos turistas e teve muito êxito. Embora eu 

soubesse de alguém que estava contra o apoio da Câmara ao Motocross, verificou-se 

que estava errado, como foi provado no fim-de-semana passado. --------------------------------

-------- Quero felicitar a LAAC pela merecida subida à Primeira Divisão Distrital. A LAAC 

passou por  muitas dificuldades nos anos anteriores, a nível de futebol, pelas instalações 

que teve que obrigou os seus atletas a treinar noutros campos, o que obrigou a muitos 

sacrifícios, mas conseguiu vencer e neste momento já temos condições e temos desporto 

ao nível juvenil, de grande escala. -------------------------------------------------------------------------

--------- Quero também felicitar as minhas gentes de Aguada de Cima pelos festejos da 

maior Romaria do Distrito, feitos com empenho de muita gente e com os apoios que 

tiveram dos empresários. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero lembrar-vos de um assunto que defendi nesta Assembleia, que foi o 

processo de incineração. Finalmente e segundo li agora na Comunicação Social o aterro 

será instalado em Eirol. Apesar do tratamento que me foi dado e pelos nomes que me 

foram atribuídos, eu venho lembrar esta Assembleia que sempre defendi publicamente 

que a estação de tratamento mecânico-biológico fosse para Aguada de Cima e hoje 

lamento vir aqui dizer que o que eu queria para os limites de Aguada de Cima, afinal será 

construído em Eirol. Portanto também não ficará muito longe do concelho, ou seja ficará 

mesmo junto ao Concelho. Mas, se calhar, alguém me deu razão quando elaborou um 
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estudo, que era da Universidade de Aveiro, o qual apontava a instalação para arredores 

de Aguada de Cima. No entanto, eu vejo que os estudos não servem para nada, mas de 

certeza que, a instalar no Concelho, o melhor sítio seria esse. -------------------------------------

--------- Quero lembrar também aqui, com alguma mágoa, que defendi isso nesta 

Assembleia e não fui apoiado praticamente por ninguém. Do meu Partido, também não 

tive apoio nenhum e nem do anterior Executivo e, se calhar, com este Executivo até teria 

tido outro apoio. Aliás, durante este executivo, fizemos uma viagem à Alemanha, em que 

o Senhor Presidente da Câmara Municipal se mostrou sempre receptivo a que se 

instalasse aqui no Concelho de Águeda. -----------------------------------------------------------------

--------- Portanto, eu tenho estudado todos esses processos de tratamento de resíduos 

urbanos e continuo a debater-me com a incineração. Lamento que o Senhor Primeiro 

Ministro, enquanto era Ministro do Ambiente, defendesse a incineração, e agora, de 

repente desista e passe para o sistema mecânico-biológico, que acho que é uma coisa 

completamente desajustada, cara e que não serve, muito menos para o nosso País que é 

uma País pobre com grandes dificuldades financeiras. Vejamos, ainda ontem o gasóleo 

subiu três cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A incineração, caso fosse feita em Águeda, proporcionaria a produção de energia, 

se calhar, para todo o Concelho, uma energia limpa. E o que é que nós perdemos? Eu fui 

convidado a participar numa reunião e quando se falou na incineração para Águeda, 

havia a questão das infra-estruturas, as estradas, a colocação de um equipamento muito 

importante para Águeda. Tudo isso foi quase que metido na mesa como oferta para o 

Concelho, além dos postos de trabalho, além do nosso lixo ficar muito mais barato, 

porque estava dentro do Concelho e o transporte ficava muito mais barato, tudo isso nós 

perdemos e é com muita mágoa que o digo porque debati-me muito por este assunto e 

chego à conclusão que em Águeda as pessoas muitas vezes falam e pronunciam-se sem 

se debruçarem verdadeiramente sobre os assuntos e acho que em Águeda as pessoas 

pensam que pertencem a determinadas elites que não podem ter cá os lixos, porque são 

superiores aos outros, criam esta imagem e se calhar é assim que o Concelho de Águeda 

tem vindo a perder muitas coisas importantes. ---------------------------------------------------------

--------- Fiz alguns elogios ao Presidente da Câmara actual, mas também gostava que 

ouvisse as minhas palavras. Eu leio nos jornais que o Senhor Presidente diz que 

chegaram aí as auto-estradas e finalmente chegaram as vias rápidas, mas eu que ando 
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por todo o país, quero lembrar que realmente só aqui é que faltavam as auto-estradas, as 

vias rápidas. Mas não é só em Águeda, é Águeda, Anadia, Oliveira de Azeméis, 

Albergaria, eu diria mesmo Coimbra e Leiria. Este eixo aqui é que falta mesmo as vias 

rápidas e as auto-estradas. Ainda bem que dizem que finalmente as vão construir. No 

entanto, não estou de acordo com o que o  Senhor Presidente disse que venham as auto-

estradas e que se tiver que se pagar não há problema porque há alternativa, pelo menos 

foi o que eu li, mas pode ser que o jornalista tenha deturpado as palavras. --------------------

--------- Mas, neste itinerário Águeda-Coimbra, Águeda-Oliveira de Azeméis, não vejo 

alternativa nenhuma. Eu acho que nós não devemos pagar, até porque nós esperámos 

tantos anos por essas vias e agora ainda temos que pagar? Mas eu penso que a atitude 

do Senhor Presidente da Câmara não foi a correcta, eu não fiquei contente com a atitude 

que tomou, porque em primeiro lugar deveria ter-se debatido e lutado para não termos de 

pagar e só depois se tivéssemos que pagar, pagávamos. -------------------------------------------

--------- Quero também lembrar do outro processo que tivemos, que foi o processo do 

Tribunal, em que temos ideias diferentes. Quando eu li que o Senhor Presidente 

concordava com o alargamento do Tribunal, eu acho que isso foi das piores coisas que 

podia fazer em Águeda, porque nós tínhamos um terreno excelente, que parte dos 

elementos desta Assembleia aprovámos para fazer o tribunal novo em Águeda, que 

tivesse estacionamentos, porque só quem anda em tribunais é que sabe as condições 

que tem este tribunal, em que se podia fazer o centro de transportes na Estação, em que 

as pessoas chegavam e iam ao Tribunal e tinham todas as condições de estacionamento 

mas o Senhor Presidente defendeu que se fizesse a ampliação. Portanto, quero dizer que 

há coisas que eu não concordo de maneira nenhuma com o Senhor Presidente, embora 

haja outras coisas que concordo com ele. ---------------------------------------------------------------

--------- Quero que o Senhor Presidente fique sensibilizado com o que lhe disse, para que 

futuras grandes obras venham para Águeda, no sentido de se debater por elas e ter 

consciência de que nós não temos de dar tudo, também temos de receber e é altura de 

recebermos algumas coisas. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Por último, e como estou, penso eu, na fase final da política, quero lembrar o 

Senhor Presidente, mais uma vez, que é muito difícil gerir a Junta de Freguesia de 

Aguada de Cima, que é uma Freguesia grande e que tem muitas colectividades, tem 

muitas estruturas para as quais é preciso muito dinheiro. Eu lembrei no Plano que era 
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altura de aumentar a verba que vai para a freguesia de Aguada de Cima. Acho que eu e 

os elementos que estão no Executivo temos experiência para gerir bem os dinheiros de 

Aguada de Cima, mas sem dinheiro, como nós estamos, não conseguimos gerir. -----------

--------- Portanto, peço que para os próximos já não digo para nós, que seja aumentada a 

atribuição de verbas às Juntas de Freguesia, porque pelo menos a de Aguada de Cima 

não dá, porque não temos dinheiro para nada. Estou há cerca de dez, onze anos e nunca 

comprei um tractor novo, nunca comprei uma viatura para a freguesia e tenho 

dificuldades. É certo que a Câmara diz que apoia um terço do investimento, mas e os 

outros dois terços? Nós não temos dinheiro, não conseguimos fazer melhor e eu também 

não posso andar todos os dias a pedir a esta ou aquele pessoa que me dê dinheiro para 

que seja benemérita. Eu não posso fazer isso, acho isso deselegante, eu já devo favores 

a muita gente por cauda da minha actividade enquanto Presidente de Junta, mas acho 

que é altura da Câmara ajudar, se calhar, em vez de comprar cinco viaturas para a 

Câmara, comprar apenas três e dava mais um apoio às Juntas. Eu vejo as outras Juntas 

a comprarem, mas nós não temos possibilidades de fazer o que as outras fazem e penso 

que não é por não sabermos gerir. Acho que é a altura no próximo Plano e Orçamento, 

atribuir uma verba superior à Junta de Freguesia de Aguada de Cima, porque nós não 

conseguimos gerir a Junta de Freguesia com as verbas que são atribuídas. Não é uma 

crítica, é apenas uma sugestão e já não peço para mim, mas peço para os que vêm a 

seguir.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu começava por dizer que o Senhor Engenheiro José Oliveira fez vários elogios 

ao senhor Presidente da Câmara, que bem os merece, mas entretanto também poderia 

ter feito uma chamada de atenção relativamente a uma situação com a qual eu fiquei e 

estou triste por a Câmara não se fazer representar no domingo, em Aguada, nos 

campeonatos nacionais de orientação, organizados pelos Desportivo Atlético de 

Recardães. Acho que o clube merecia, penso que foram convidados e eu estou triste com 

a atitude, porque durante três dias aquela pequena colectividade organizou três provas a 

contar para o campeonato nacional de orientação, três campeonatos que nunca foram 

realizados no distrito de Aveiro e que acho que mereciam mais atenção por parte da 

Câmara ou por alguém que representasse a Câmara, até porque a comunicação social 

esteve presente, a televisão filmou o campeonato durante dois dias. Acho que é de ficar 
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um pouco triste porque acho que aquela pequena colectividade merecia. No entanto, 

também não é só reprovar essa atitude do Executivo, que não sei se foi por 

esquecimento, mas também quero agradecer à Câmara Municipal porque apoiou 

financeiramente essa colectividade através de um subsídio e daí a razão de eu não 

entender a justificação de não estarem presentes. ----------------------------------------------------

--------- Quero também agradecer ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguada 

de Cima, que disponibilizou tudo aquilo que lhe foi solicitado, agradeço-lhe o ter estado 

presente durante toda a prova, bem como a população de Aguada de Cima que foi 

simpática, que colaborou e que facilitou aos atletas praticarem a modalidade. Este é um 

desporto que a alguns não diz nada, se calhar, é o desporto melhor, com mais bases de 

pureza, não há golpes e não há truques e é um desporto de futuro, para o qual devemos 

estar atentos e para isso eu pedia para que futuramente essa colectividade não seja tão 

esquecida, até porque em Novembro deste ano vai realizar-se mais uma prova.” ------------

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

--------- “Venho aqui, Senhor Presidente do Executivo, hoje numa outra função de cidadão 

e membro da Assembleia de Freguesia de Águeda. Na última Assembleia de Freguesia 

tive a oportunidade de questionar um tema que quando fiz parte desse órgão autárquico 

também sempre me insurgi contra esse facto. Hoje continuo a pensar da mesma maneira 

e tenho a noção clara que o actual Executivo, porque isso também me foi explicado, já 

manifestou que efectivamente também comunga dessa opinião. A freguesia de Águeda 

tem sido claramente prejudicada pelos vários Executivos Municipais na distribuição das 

verbas que são afectas em função da sua população. Cada um de nós pode ter opiniões 

diferentes, eu tenho a minha, comungo dela como sei que o actual Executivo da Junta de 

Freguesia de Águeda também e sou solidário politicamente, porque acho que de facto, a 

população da freguesia de Águeda tem sido a longo destes anos a mais prejudicada. 

Deixava-lhe este desafio, Senhor Presidente, de no próximo Plano e Orçamento olhar 

com atenção para este aspecto.” ---------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Antes de passar ao assunto que me trouxe aqui hoje, queria apenas secundar as 

palavras do Engenheiro José de Oliveira, sobre a falta de verbas e do apoio do Executivo, 

porque ele tem toda a razão e quero que fique aqui também o meu apoio relativamente a 

isso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Já todos devem ter recebido o convite que foi distribuído para uma magnífica festa 

que em Barrô fazemos todos os anos e que este ano se vai realizar desde o dia um de 

Maio até ao dia um de Junho. As actividades são variadíssimas, as oportunidades de 

aparecerem são enormes, gostava de vos ter lá a todos porque efectivamente é uma 

festa e esta freguesia mexe todo o ano mas neste mês mexe muito mais que no resto do 

ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Como não há uma sem duas, este ano temos também a incumbência de organizar 

o Torneio Inter Freguesias de Futsal e eu aqui queria lembrar os meus colegas, 

Presidentes de Junta, que até ao final do mês de Maio devem fazer chegar as inscrições, 

caso entendam, porque o evento vai começar no dia 6 de Junho, o Torneio Inter 

Freguesias, será sensivelmente um outro mês de actividades em Barrô. Agora é só a 

nível desportivo e acho que também é um outro bom motivo para visitar Barrô. Barrô é 

uma aldeia pequena, uma freguesia muito dinâmica, com muito potencial e merece a 

vossa atenção, principalmente toda a gente que vocês vêm e todas as associações que 

estão representadas nesta parte da frente do folheto, que também já vos foi distribuído.” -

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

--------- “Tivemos um último mês com alguma movimentação em Águeda. Começamos 

pelo anúncio do grande Tribunal e das grandes instâncias que íamos ter, feito nesta 

Assembleia Municipal a algum tempo pelo Senhor Presidente. Passamos pelo momento 

em que o senhor Presidente faz uma carta e fala da transparência das decisões do 

Governo, onde diz que: “é a afirmação de um Governo que corre o risco de deixar de 

existir, porque não tem um rumo, é o descrédito da democracia...”. Vi esta carta escrita 

pelo Senhor Presidente, onde diz que estamos perante um Governo sem rumo em 

Portugal, descredibilizado, está em causa a democracia e que, se for caso disso, faz um 

levantamento da população e vão para a rua reclamar aquilo que Águeda tem direito. -----

--------- Tivemos na semana seguinte, vários Ministros e Secretários de Estado em 

Águeda, a comunicarem estradas e muitas movimentações sobre esta matéria. Espantou-

-me efectivamente, o pouco relevo que foi dado à missiva do Senhor Presidente onde põe 

em causa o bom nome do Governo, o bom nome das pessoa que estão no Governo, 

levantando claramente, dúvidas sobre a lisura de um processo em que Águeda foi 

excluída. Eu compreendo que se tenha sentido traído. -----------------------------------------------

--------- Passado um mês estamos no mesmo ponto de situação. Não sei se é para irmos 
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todos para Lisboa, se é para cortarmos as pontes na Estrada Nacional, não sei se 

efectivamente vamos ter grande instância cível ou se não vamos. Qual é o ponto da 

situação? Concordo com o que disse o meu colega José Oliveira, porque em muitas 

situações nós nos dividimos em Águeda e sempre que nós nos dividimos, normalmente 

nós perdemos. Se houve coisa que nunca nos dividiu, ao longo dos anos, foi na 

insistência da estratégia da ligação à auto-estrada. Aí, a verdade seja dita, o PSD passou 

o seu tempo a reclamar e nunca conseguiu esta obra, o PS, na oposição, sempre esteve 

ao nosso lado neste projecto, bem como a Associação Empresarial e todas as pessoas 

em Águeda sempre estiveram em combate e há uma coisa que isto nos ensina, é que 

quando nós temos um caminho traçado, quando temos um objectivo definido, mais tarde 

ou mais cedo nós poderemos conseguir. Não nos podemos esquecer, já foi anunciado 

várias vezes, é preciso que a luta não termine aqui, porque muita coisa há a fazer. O meu 

colega José Oliveira disse e muito bem, acha uma precipitação as declarações do Senhor 

Presidente, nós entendemos perfeitamente que ele disse aquilo que sentia, mas há uma 

coisa que nós temos de saber discernir, uma coisa é a ligação à auto-estrada e a Aveiro, 

outra coisa é a do IC2, porque aí claramente, não há alternativas e a duplicação do IC2 

com portagem, é uma coisa que não está correcta, do nosso ponto de vista. Mas, quero 

dizer que estaremos sempre ao seu lado naquilo que são os grande projectos para o 

município e não faremos nunca como fez o PS, durante muitos anos em que nós 

dizíamos para a direita e eles diziam para a esquerda só por mera questão de táctica de 

oposição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É evidente que também dentro do PSD nos dividimos em relação ao Tribunal. Mas 

penso que assim como o meu colega José Oliveira, se nós na altura tivéssemos 

continuado com a decisão de construir o Tribunal novo, se calhar hoje podíamos não ter 

perdido aquilo que foi anunciado e que nunca chegamos a ter. Se calhar, nem a 

ampliação vamos ter, pelo que gostaria que depois o Senhor Presidente nos elucidasse 

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

--------- Uma luta que há muito tempo deixamos de a ter, mas que temos de continuar a 

ter, que é o nosso hospital. Eu recordo do quanto nós reclamamos na altura de perder a 

maternidade e perder outras valências, mas conseguimos especializar o nosso hospital 

para uma área que era a oftalmologia e hoje os resultados começam a estar à vista. Mas 

nós precisamos de um hospital novo Senhor Presidente, nós não podemos perder esta 
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batalha. Não tem que ser um hospital de muitas valências, tem que ser um hospital 

especializado, é isso que nós precisamos, porque o nosso hospital não tem condições, 

ainda que se façam lá as obras todas que se têm que fazer. Vejamos um facto, no 

domingo o Ginásio em parceria com a Câmara realizou uma grande prova, se calhar foi o 

dia que mais turistas o Concelho de Águeda atraiu, que a cidade mais turistas teve. Pois 

neste mesmo domingo da prova tínhamos o SAP fechado e tínhamos no hospital de 

Águeda um médico a atender nas urgências, onde estavam pessoas desde as nove e 

meia da manhã, até às duas e meia da tarde para serem atendidas. Isto tem de ser 

denunciado, nós temos e ter em atenção este tipo de situações. ----------------------------------

--------- Senhor Presidente, estaremos a seu lado no combate para o Centro Coordenador 

de Transportes, estaremos a seu lado no combate para as cheias, estaremos a seu lado 

no metro de superfície, estaremos a seu lado na questão do saneamento, o Senhor 

Presidente prometeu, em campanha, que em dois mil e dez estaria praticamente 

terminado, como sabe tem as mesmas limitações que nós no PSD tínhamos, sem 

financiamento não é possível e o que realizou de saneamento é praticamente nada, como 

sabe. É fácil na oposição prometermos mas depois, sem meios, não conseguimos fazer. -

--------- Gostaríamos também de perguntar ao Senhor Presidente quais são os projectos 

que vai candidatar ao QREN. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Gostaríamos que muitas mais coisas tivessem sido feitas. Estou a lembrar-me de 

algumas situações que foram prometidas. Agora, que se fala tanto na Modernidade 

Administrativa, que é completamente diferente da modernização, eu penso que o que nós 

temos é uma modernidade, não é uma modernização. -----------------------------------------------

--------- Nós continuamos à espera da realização das promessas feitas, da lista dos 

fornecedores publicada na Internet, da lista de pagamentos publicada na Internet, do 

Centro Coordenador de Investimentos de Águeda, do Centro de Apoio à Criação de 

Empresas, do dia do Jovem Político, as questões do Eco-Turismo, os jogos desportivos 

do Concelho que prometeu realizar o ano todo, os Jogos Escolares, os Corredores 

Ecológicos, o Portal da Indústria de Águeda, a Praça Digital, o Provedor de Munícipe, o 

prémio Empresa do Ano, o Prémio Jovem Criador, o Prémio Inovação, os Roteiros de 

Acessibilidades, promover atendimento dos cidadãos em horário pós laboral. ----------------

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

--------- “Vou debruçar-me um pouco sobre as promessas daquilo que não devia ter sido 
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prometido, daquilo que outros querem que seja prometido. Há aqui uma coisa que eu não 

posso deixar de referir. Foi aqui abordado que o Senhor Presidente tinha dito em 

campanha eleitoral que o saneamento era para estar feito em dois mil e dez e disse aqui 

um Senhor Membro da Assembleia, em representação do PSD e penso que é essa a 

ideia global do PSD, disse que sem financiamento não há saneamento. É verdade, mas é 

capaz de me dizer o que é que foram feitos aos financiamentos do passado? Para onde é 

que eles foram? É capaz de dizer com a mesma franqueza com que aborda as 

promessas que devem ser feitas e aquelas que não foram feitas, que se cumpriram ou 

não cumpriram, tem que ter a mesma franqueza para objectivamente analisar os 

dinheiros que foram gastos da maneira mais descarada, sem qualquer tipo de proveito 

para o Concelho. Mas isso o Senhor não fala, porque não interessa. ----------------------------

--------- A política do PSD tem sido neste momento de atirar poeira para o ar, sopram na 

rua que só tem pó para ver se conseguem de algum modo tapar os olhos das pessoas. 

Mas ouça, cidadão de Águeda, o povo do Concelho de Águeda, o tal povo da Águeda 

profunda conforme foi referido por outro elemento importante do PSD, de certeza que não 

vai ficar enganado, mas daqui a bocado nós vamos abordar essa mesma situação, 

objectiva, honestamente, não poupando nada nem ninguém mas dando valor aqueles que 

merecem o valor e aqueles que merecem o valor é o Executivo de Águeda que é aquele 

que aos poucos vai transportando Águeda para as primeiras páginas da comunicação 

social, vai transportando Águeda para a frente e vai transmitir e dizer que Águeda, afinal é 

uma terra boa onde aparecem alguns de vez em quando, a desvia-la do bom caminho.” --

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

--------- “Eu queria felicitar a Câmara Municipal pela realização das Jornadas de 

Modernização Administrativa, que penso ser um bom caminho que poderá permitir 

visíveis proveitos para todos em geral, o funcionamento dos serviços municipais e a 

forma de tratamento de assuntos que por vezes era muito complicado espero que isso se 

concretize. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No seguimento dessa Modernização Administrativa com base na informática 

queria propor que houvesse alguma interacção com as Juntas de Freguesia. Acho que 

poderia ser proveitoso para toda a gente e para as Autarquias de Freguesia e Municipal. -

--------- Quero também vangloriar-me pela não passagem da Lei Eleitoral Autárquica. 

Como se recordam, na última Assembleia Municipal apresentei aqui uma moção, da qual 
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não sou o autor, fui apenas apresentador, porque aquele texto é da autoria da ANAFRE, 

que é presidida por um membro do PSD e tem vários vice-presidentes do PS, do PCP e 

do CDS e foi apresentado em várias Assembleias Municipais do país. --------------------------

--------- Queria também manifestar apoio à posição tomada pelo Presidente da Câmara 

Municipal quanto à alteração da decisão do Ministério da Justiça relativamente à questão 

da instalação da Grande Instância Cível. -----------------------------------------------------------------

--------- Quanto à anunciada auto-estrada Águeda-Aveiro, as portagens estão a mais, falta 

a continuação da variante e da EN 333, que parou no nó de Recardães, que poderia 

resolver o problema, o infernal trânsito na martirizada povoação da Piedade, da Freguesia 

de Espinhel. Agora em compensação, querem-nos mais uma vez sacrificar com um 

projecto absolutamente absurdo, que não vão concretizar, mas querem fazer uma 

variante complementar para o trânsito norte-sul no IC2 na zona de Oronhe, que ficaria 

simplesmente no meio de um anel, com barulho dos dois lados. Mas estou certo que não 

vão conseguir.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Após ouvidas as anteriores intervenções, o Presidente da Mesa informou que lhe 

foram entregues, pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, duas Moções a serem 

discutidas e votadas a seguir. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Posto isto, o Presidente da Mesa da Assembleia fez a leitura da primeira Moção, 

cujo teor se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- “A Assembleia Municipal de Águeda, reunida em trinta de Abril de dois mil e oito, 

vem por este meio congratular o Governo, pela decisão de construção da ligação 

Águeda-Aveiro e alargamento do IC2 Coimbra – Águeda - Oliveira de Azeméis. -------------

--------- As acessibilidades agora anunciadas, são desde há muito um anseio das 

populações, pela sua dimensão estruturante, no que concerne à mobilidade de pessoas e 

bens, permitindo aproveitar a situação geográfica do Concelho, criando condições para a 

expansão das capacidades empreendedoras da região, em situações de competitividade 

mais favoráveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É de louvar o desempenho da Câmara Municipal de Águeda, nomeadamente do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais e o apoio do Governo Civil de 

Aveiro, das autarquias de Aveiro e Albergaria-a-Velha, das entidades empresariais e de 

todos aqueles que ao longo dos anos, se bateram para que fosse agora possível a 

decisão tomada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal, acerca da Moção 

transcrita, foram feitas as seguintes intervenções: -------------------------------------------------- 

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

--------- “A moção que o Partido Socialista apresenta tem a ver com o facto que eu sempre 

ouvir falar há muitos anos, não só nas ruas como na comunicação social e que foi uma 

luta da Autarquia, das associações empresariais, comerciantes e população em geral. A 

verdade é que ninguém acreditava e obviamente que vários membros desta Assembleia, 

inclusivamente do PSD, ninguém acreditava que era possível neste dois anos conseguir 

tal evento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste momento foi apresentada a construção da auto-estrada Águeda-Aveiro e a 

duplicação do IC2, que como já disseram na comunicação social até acho mais 

importante e mais estruturante, porque nos liga rapidamente a Coimbra e à zona Norte, 

ao Porto e que permite colocar Águeda no mar. Águeda sempre se queixou que não 

conseguíamos sair de cá, que há muitas queixas de que os empresários tinham 

dificuldades em vir para cá, não é só por isto que tínhamos dificuldades em escoar os 

nossos produtos, que tínhamos dificuldades até no dia-a-dia, inclusive nas deslocações 

hospitalares a Coimbra nos casos mais graves. A verdade é que o Executivo liderado 

pelo D. Gil Nadais, conseguiu congregar esforços, conseguiu, como já foi dito aqui na 

apresentação, de uma forma sistemática, lutar para que fosse colocado no Plano 

Rodoviário Nacional a construção da estrada Águeda-Aveiro e a duplicação do IC2. --------

--------- Não há nem pode haver aqui nenhuma situação de confusão entre o que foi 

pedido e aquilo que vai acontecer. Quando ouço alguns fazerem contas de percentagem 

de PIB, de vinte e trinta anos, com contas complicadas a matemática, eu nunca os ouvi 

dizer que queriam a estrada sem portagens e que se pusessem portagens não aceitavam 

a estrada, são questões de opção. -------------------------------------------------------------------------

--------- Temos já estradas, auto-estradas e vias a mais. O que nós não compreendemos é 

que durante trinta anos a autarquia liderada pelo PSD, não conseguiu arranjar uma única 

via, a não ser uma via estruturante até à rotunda de Recardães.” ---------------------------------

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

--------- “Eu acho que ao PSD e acho que a todos nós, não nos custa nada aceitarmos a 

importância desta decisão. Agora esta moção, para mim, é um provincianismo atroz. O 

Governo não está a fazer nada mais que a sua obrigação, porque o Governo tem a 
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obrigação de fazer precisamente isto e é com o nosso dinheiro que o está a fazer. Nós 

mais uma vez estamos no interior de Portugal de chapéu na mão a levar o dinheiro ao 

Governo para ele aplicar aqui algum e nós agradecemos como antigamente aos senhores 

feudais: “Obrigado por deixar entrar neste castelo”. Isto para mim é um provincianismo 

atroz neste processo. Eu acho que o Governo tem que fazer exactamente isto e muito 

mais, é a obrigação dele. O que está aqui não é nenhum favor do governo em relação a 

Águeda. É uma questão de mera justiça. Sobre a questão das portagens, eu também sou 

claro e frontal sobre isto. Sempre disse e continuarei a afirmar, nós temos que ser sérios 

na política e dissemo-lo sempre, se é necessário haver portagens para a ligação a Aveiro 

em auto-estrada, nós também cá estaremos para as suportar, não podemos é aceitar as 

portagens de uma ligação de IC2, porque aí não há alternativas. Digam-me como é que 

se vai para São João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Albergaria se o IC2 for duplicado 

e tivermos que pagar. Quais sãs as outras saídas que a gente tem? Vamos aqui por 

Valongo, Macinhata, Jafafe, Sernada, subimos por aí acima e depois saímos pela Branca 

e havemos de lá chegar... Agora, do meu ponto de vista, parece que estamos aqui a 

brincar. Esta situação da parte do PS é uma coisa que não faz muito sentido. Não nos 

custa nada votar esta moção, agora é preciso que se diga e que fique bem claro que não 

há nenhum favor e que é obrigação do Governo. Nós não temos que nos pôr em bicos 

dos pés e nem temos que ansiar de calças nas mãos atrás dos Governos. --------------------

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

--------- “ Eu acho que este tipo de moção é de um convencionalismo e também de um 

aproveitamento político um bocadinho básico e parece-me que é óbvio que ninguém acha 

que isto seja razoável, enquanto que na segunda moção, que vamos falar a seguir, tive a 

oportunidade de a ver e parece-me que faz todo o sentido. -----------------------------------------

--------- O Engenheiro Hilário já disse aqui há pouco, que estaremos sempre ao lado do 

Executivo nas batalhas que tem para travar, e o Tribunal é uma delas. -------------------------

--------- Quanto a esta moção que está agora em discussão, sinceramente que me parece 

uma acção de propaganda do mais básico que pode haver.” ---------------------------------------

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

--------- “Eu acho que tenho que falar sobre esta matéria, porque as contas não são nada 

complicadas de fazer, só são complicadas de fazer para quem não sabe multiplicar, 

subtrair, somar e dividir. Eu fiz algumas contas, de facto, conforme entrevista dada na 
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comunicação social. Estão subavaliadas porque as minhas contas ainda deram o 

benefício da dúvida às portagens. Pelas contas do Senhor Primeiro-Ministro custa um 

bocadinho menos. Estima-se a média, daquilo que ele disse a ir para a serra, em três 

milhões de euros por quilómetro. Portanto, é menos um bocado que os sessenta milhões 

que eu falei, são só quarenta e cinco milhões. ----------------------------------------------------------

--------- Entendo que esta moção é meramente política e de atirar para trás das costas 

algumas críticas que foram feitas e nomeadamente algumas delas feitas por mim, porque 

eu não gosto que me vendam aquilo que me prometem. Quando eu tiver que comprar eu 

compro, agora venderem quando dizem que dão, não aceito. Para comprar tenho que ser 

eu a tomar a decisão, se sou consumidor vou dizer se quero ou se não quero. ---------------

--------- A ligação Águeda Aveiro é uma ligação de estratégia e as ligações estratégicas 

têm o Governo, por uma questão de solidariedade nacional, que as suportar, porque nós 

suportamos as SCUT’s do interior, que foram inventadas pelo Partido Socialista e nunca 

dissemos que não continuávamos a pagar os nossos impostos, não o desenvolvimento, 

mas a sustentabilidade do interior porque, entretanto, depois de feitas as SCUT’s, as 

políticas que foram desenvolvidas foram de uma humanidade tal que o interior continua a 

escorregar para a beira-mar. Portanto quando se investe numa estrada Águeda-Aveiro, 

que nós podemos perfeitamente evitar se o Governo, aqueles que nós escolhemos para 

gerir os fundos públicos e o nosso bem-estar,  fizeram uma estrada condigna de Águeda 

para Aveiro. Eu não tenho problema nenhum em seguir por Travassô ou por Mamodeiro, 

se entretanto a estrada for decente e se eu não tiver um quilómetro onde possa andar a 

mais de cinquenta quilómetros por hora para ir para Aveiro por Travassô e se não me 

obrigarem a andar a cinquenta na auto-estrada do Mamodeiro, que é um crime porque as 

pessoas não se mexem e porque quem tem trabalhadores na estrada, se andassem à 

velocidade que lá está estipulada, ao fim do dia o patrão tinha que fazer as contas e 

aumentar vinte ou trinta por cento nos produtos que vende. Se eu tivesse estradas 

decentes, se o Governo do meu País gerisse em condições e eu quando acuso o PSD, 

não posso acusar só o PSD, porque o PS também já foi Governo com o Engenheiro 

António Guterres e portanto há aqui culpas divididas, assim como há culpas 

necessariamente divididas não só pelo Governo mas pelas oposições, porque muitas das 

vezes há guerras que não facilitam ou seja, há aqui uma culpa de algum modo colectiva, 

mas que cabe mais a uns que a outros. ------------------------------------------------------------------
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--------- Eu diria que a ligação Águeda-Aveiro é uma obra de estratégica nacional, porque 

vai facilitar as condições económicas, porque vai facilitar a rapidez de meios, porque vai 

criar algumas condições relevantes, na minha opinião, para as empresas que podem 

apresentar mais lucros, porque vai potenciar que essas empresas, tendo mais lucros, 

paguem mais impostos e mais rapidamente paguem os investimentos e porque evita ao 

Governo alguns investimentos colaterais nalgumas obras que terá de fazer se nós não 

tivermos boas ligações. Se nós todos pensarmos que para chegar a Aveiro demoramos 

quinze minutos pela nova estrada, eu lamento dizer aqui, poder começar a pôr em causa 

os constantes pedidos de novo hospital, porque em caso de emergência nós temos 

assistência a quinze minutos, é razoável que aceitemos que estão façamos algumas 

alterações, mantendo aquilo que temos de bom e enquanto possamos transferir aquilo 

que é urgente para um hospital capaz, que não é o de Aveiro, porque não tem condições 

nenhumas neste momento e que se calhar, está pior que o de Águeda. ------------------------

--------- Portanto, há investimentos que são estratégicos que o Governo tem que assumir e 

não nos pode vender esses investimentos porque nós não devemos pagá-los, porque se 

tivermos que os pagar então é bom que comecemos todos a pensar na regionalização, 

mas muito rapidamente e tenhamos que ser nós a decidir que o dinheiro que é atribuído à 

nossa região, sejamos nós a estabelecer as garantias em função do desenvolvimento 

sustentável que nós próprios queremos manter na nossa região. ---------------------------------

--------- Volto a dizer que lamento esta moção, que na minha perspectiva, é uma moção 

meramente política, não tem sustentabilidade porque há aqui um pouco de má fé do 

Governo quando nos impinge esta obra, porque esta obra é impingida. -------------------------

--------- Eu posso aceitar e posso concordar que é uma obra fácil, que se calhar pelas 

contas que eu fiz, se eu não subavaliei a obra, se calhar, não precisamos de vinte anos 

para a pagar, pagamos muito rapidamente, talvez em dez anos e era capaz de nos ser 

um bocadinho mais barata do que ter de continuar a pagar no futuro uma obra que agora 

nos querem vender.” -------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Relativamente à moção apresentada eu quero dizer que se foi o Executivo que 

conseguiu estas duas obras, eu tenho que o elogiar e dar-lhe os parabéns e aguardar que 

venham as obras. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu entendo que a moção que o Professor José Vidal deveria ter apresentado 
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nesta Assembleia Municipal era quanto ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, por 

ele se ter manifestado logo no sentido de que se tínhamos que pagar que pagássemos 

porque não tínhamos alternativas, porque isso não é verdade. Eu quero lembrar o que 

disse aqui no início, porque nós não temos alternativa de Águeda a Coimbra. ----------------

--------- Eu também questiono se a obra veio por este Executivo, porque pensem bem, 

tantas pessoas de debateram por este assunto. Eu próprio, quando vinham cá os políticos 

tratava-os mal com o que lhes dizia, ao contrário do que têm feito até agora, que fazem a 

Festa do Leitão em que os antigos Executivos e os actuais gastaram e gastam uma 

fortuna e encheram a barriga de leitão aos Ministros que cá vinham, que iam embora e 

não havia obra nenhuma e deveriam ter vergonha de cá vir. Agora, volto a repetir, se foi 

este Executivo que trouxe a obra eu dou-lhes os meus parabéns e esta moção está muito 

bem. Mas, se calhar, não estará assim tão bem porque tem aí qualquer coisa de não 

muito correcto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Esta moção está de acordo com a minha intervenção de há pouco, pelo que eu 

vou votar favoravelmente e lamento que quando sejam necessárias tomadas de posições 

dos políticos de Águeda, muitas das vezes, não só actualmente como antes, arranjam 

sempre justificações para não haver unanimidade. ----------------------------------------------------

--------- Quanto aos outros investimentos que estão anunciados eu só quero dizer que 

Águeda não deve nada ao País em termos financeiros, assim como a minha freguesia 

também não deve nada ao Concelho.” --------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu fico admirado com aquilo que ouço nesta Assembleia acerca da obra que foi 

anunciada. Ouvi o Engenheiro Hilário dizer que nós não temos de baixar as calças, foi 

essa a sua frase. Parece-me que ninguém está a baixar, porque aqui na moção que se 

pretende aprovar diz: “vem por este meio congratular o Governo…”, congratular o 

Governo não é agradecer e a seguir diz na moção: “É de louvar o desempenho da 

Câmara Municipal de Águeda, nomeadamente do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Gil Nadais e o apoio do Governo Civil de Aveiro, das autarquias de Aveiro e 

Albergaria-a-Velha, das entidades empresariais e de todos aqueles que ao longo dos 

anos, se bateram para que fosse agora possível a decisão tomada”. ----------------------------

--------- Está toda a gente a falar nas portagens e eu hoje tive o cuidado de vir de Aveiro 
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para Águeda, entrei lá em baixo ao pé das salinas, na A25 vim por Albergaria até ao nó 

de Alagoa ao pé da Repsol, que é a via que nos oferece mais segurança para ir para 

Aveiro, são trinta e quatro quilómetros. Se, conforme está estabelecido, do nó de onde ela 

possivelmente vai surgir, que é o nó do Millenium até Aveiro, serão possivelmente catorze 

quilómetros é menos de metade e ao preço que está hoje o combustível poupa-se muito 

dinheiro. É isto que nos interessa e não é só proveito em combustível é em gastos 

indirectos, pneus, óleo, tempo e as pessoas estão aqui a discutir essa situação quando 

nós fomos sempre uns pedintes a quem nunca ninguém respondeu. Agora há uma vez 

que o Governo responde e nós não estamos a agradecer, estamos a congratular-nos, que 

é totalmente diferente. Parece-me que aqui não há nada a dizer e em contrário, parece 

que estão a ir pela via errada todos aqueles que pensarem qualquer coisa, porque nós 

muitas vezes também votamos favoravelmente quando o acto do Governo favorecera 

Águeda.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

tendo-se verificado que a Assembleia, por maioria, com catorze votos contra e oito 

abstenções, deliberou aprovar a Moção, apresentada pelo Grupo Municipal do Partido 

Socialista, atrás transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Relativamente à votação desta Moção, foram feitas as seguintes DECLARAÇÕES 

DE VOTO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- “Eu votei contra por três razões. Em primeiro lugar, porque estas duas obras são 

ainda uma mera promessa e Águeda ouviu centenas de promessas sem serem levadas à 

prática. Em segundo lugar, porque é tardia, há muito que Águeda tinha direito a esta obra 

que vem tarde demais. Em terceiro lugar, não tenho que me congratular coisa nenhuma, 

tenho é que estar profundamente triste pelos Governos, os anteriores e este, não terem 

olhado para uma das zonas mais ricas do País e daquelas que mais contribui para a 

colectividade nacional e nos tenha esquecido totalmente e venha agora, por razões que 

eu não vou aqui referir mas que toda a gente entende, levantar questões que são meras 

promessas, que poderão eventualmente virar prática, mas que não temos a certeza. -------

--------- São estas as razões que me levam a votar contra.” ----------------------------------------- 
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--------- António Manuel Fernandes Martins: ----------------------------------------------------------

--------- “Entendo que não há mal nenhum em louvar todas estas pessoas que estão no 

terceiro parágrafo desta moção. Não voto a favor porque entendo que esta moção é um 

acto político. Seria diferente se a tivessem consertado no seio da Assembleia, se a 

tivessem redigido de acordo com as sensibilidades da Assembleia e se a tivessem 

dirigido ao Governo de forma mais adequada, que não é necessariamente e 

forçosamente esta. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero fazer aqui um pequeno parêntesis para dizer que não duvido dos esforços 

do Senhor Presidente da Câmara. Quero secundar os muitos ou poucos que fez porque 

estou convencido que foi com a frontalidade que eu me habituei a conhece-lo e com a 

capacidade que ele tem de transmitir estas coisas. Não quero que se sinta excluído do 

facto de eu entender ou não, que lhe devo dar os parabéns e o meu apoio.” ------------------

--------- De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia fez a leitura da segunda 

Moção, apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, cujo teor se transcreve: -

--------- “A Assembleia Municipal de Águeda reunida em trinta de Abril de dois mil e oito, 

vem por este meio, apoiar a posição de protesto tomada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda, Doutor Gil Nadais, contra a decisão do Senhor Secretário 

de Estado Adjunto e da Justiça, Doutor Conde Rodrigues, de não instalação no Tribunal 

de Águeda do Juízo de Grande Instância Cível. --------------------------------------------------------

--------- O protesto é contra a mudança da decisão do membro do Governo, anteriormente 

tornada pública, em que o Juízo de Grande Instância Cível era instalado no Tribunal de 

Águeda, baseado em estudos que indicavam ser esta a melhor localização. ------------------

--------- Se a mudança de política preconizada pelo Governo é já de si criticável, não é de 

todo aceitável, a forma deselegante e pouco ética, como o Senhor Secretário de Estado 

Adjunto e da Justiça Doutor Conde Rodrigues tratou a questão, pois revelou falta de 

respeito institucional pela autarquia e pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, a não 

se dignar sequer em lhe comunicar a alteração da decisão anteriormente tomada. ----------

--------- A posição tomada e a forma como o foi, desprestigiam o membro do Governo e 

consequentemente os actos políticos, tornando mais frágil a democracia.” ---------------------

--------- Dada a palavra aos Membros da Assembleia Municipal, acerca da Moção 

transcrita, foram feitas as seguintes intervenções: -------------------------------------------------- 
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--------- José Carlos Raposo Marques Vidal: ----------------------------------------------------------

--------- “Esta moção tem logicamente a ver com a coerência na política, uma forma de 

estar em que todos fomos culpados no passado e espero que sirva de lição, para quem 

quiser, no presente e no futuro. -----------------------------------------------------------------------------

---------- Espero que o PSD nesta moção não vá votar contra. Se votou contra a outra 

moção também vai votar contra esta. É básica, também política e as moções são básicas 

e políticas. Para nós não são básicas nem políticas, pelo menos este Grupo Parlamentar 

que aqui está, enquanto eu for Presidente da Concelhia do Partido Socialista não há 

situações básicas, mais ou menos básicas, mais ou menos políticas. As posições devem 

ser tomadas com o máximo possível de clareza, porque a clareza total muitas vezes não 

é possível porque não dominamos tudo o que se passa. --------------------------------------------

--------- Esta moção não tem nada a ver com o Tribunal e o Juízo de Grande Instância 

Cível ir para Anadia, nada. Somos contra a freguesiação, se é que o nome existe, dos 

sítios onde ficam os tribunais ou os hospitais, etc. Não temos nada contra Anadia, porque 

nós somos quarenta mil e eles são vinte mil e juntos somos sessenta mil. Mas o que nós 

temos que ver é que o PSD quando a Instância Cível foi para Anadia não tomou posição 

nenhuma e desta vez um Presidente de Câmara, de um Governo do Partido Socialista, 

teve  a coragem, a dignidade acima de tudo e os princípios, que o levaram a tomar uma 

posição forte para alguns e exagerada também em parte, mas que foi uma posição 

tomada em defesa daquilo que é digno. E o que é digno não é a Instância Cível ir para 

Águeda ou ficar em Anadia. O que nós não podemos admitir, quando estamos em 

política, é que perante uma decisão política do Governo legítima, porque o Governo pode 

anunciar para onde ele quiser e é legítimo, pode ser criticado mas é legítimo, o que nós 

não podemos admitir e não é legítimo é que se tenha afirmado, pelas razões e pelos 

estudos, que seria em Águeda, que se tenha mudado de opinião sem uma justificação 

sequer, nem que fosse só uma palavra para dizer que mudaram de opinião. O governo 

pode mudar de opinião, pode até inclusive não explicar algumas das situações, tem 

dados que nós não temos, mas tem a obrigação moral, cívica, ética e democrática de ter 

comunicado ao Senhor Presidente da Câmara que tinha mudado de opinião. -----------------

--------- O Partido Socialista tentará sempre actuar nestes princípios, acima de tudo 

lutaremos para termos princípios éticos na política. Os políticos e a sociedade 

democrática estão fragilizados. Esta proposta que apresentamos aqui hoje é de apoio aos 
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princípios que o Senhor Presidente da câmara defende e de crítica a um Governo que é 

do Partidos Socialista, porque um dos seus Ministros não cumpriu as mais elementares 

regras da democracia.” ----------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “O PSD, conforme já disse na minha intervenção anterior, estará sempre ao lado 

de todas as causas que sejam causas por Águeda. ---------------------------------------------------

--------- Entendi perfeitamente a posição do Senhor Presidente da Câmara. Estaremos ao 

lado dele nesta luta. Tenho a certeza absoluta que o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal se disponibilizará para acompanhar o Senhor Presidente nesta luta, como já o 

fez na ligação da auto-estrada e insistindo várias vezes junto com ele, embora muitas 

vezes esquecido quer pelo próprio PS, quer pelo próprio Presidente da Câmara, no 

trabalho que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal também realizou nessa área. 

Mas, também sei que estará absolutamente disponível para acompanhar o Senhor 

Presidente da Câmara nessa luta. -------------------------------------------------------------------------

--------- Águeda sente-se defraudada pelo Governo, sente-se defraudada com o Ministro 

da Justiça e com o Secretário de Estado e sente-se desalentada com tudo isto. Nós 

temos que cerrar fileiras, estaremos ao seu lado Senhor Presidente. De forma nenhuma 

iremos neste momento divergir, porque o que conta neste momento é a defesa dos 

interesses de Águeda e neste caso nós fomos preteridos, ao contrário do que diz o 

Senhor Presidente da Comissão Concelhia do PS, injustamente. E se há alguma injustiça 

neste processo, porque efectivamente o merecemos, mais uma vez nós temos que 

combater, estaremos sempre ao seu lado neste combate e por isso votaremos 

favoravelmente esta moção.” --------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Senhor Presidente da Comissão Política do Partido Socialista, como é que quer 

que vote? Votei contra a outra moção, quer que agora vote contra também? Não me 

custa nada. Não vou mudar a minha opinião sobre o Senhor Secretário de Estado, que é 

um refinado trafulha, a confiar nas palavras do Senhor Presidente da Câmara, ou é 

trafulha um ou é o outro. Eu, honestamente, devo dizer-lhe que confio no Presidente da 

Câmara, até porque o conheço, mas alguém que promete, como há testemunhas, e 

depois vira a casaca, é trafulha, é o que eu sou quando não cumpro aquilo que prometo. 

Mas em política eu também estou de acordo consigo, porque isto às vezes é um bocado 
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aquilo que é e não o que parece. Embora já tenha ouvido dizer que a responsabilidade é 

do Senhor Secretário de Estado, parece-me que na empresa quando o encarregado 

manda mais que o patrão alguma coisa está mal e eu não ouvi até agora o Senhor 

Ministro da Justiça pronunciar-se sobre esta situação. Não sei se é conveniente ou não, 

ou se é uma questão de sensibilidade do Senhor Ministro da Justiça que não quer vir 

também queimar-se numa situação onde o Secretário de Estado já está queimado e até 

posso admitir que seja assim. Também não tenho dúvidas que o Senhor Presidente da 

Câmara se saiu um bocado mal nesta situação e reconhece que, se calhar e porventura 

não por culpa dele, nem pelo esforço nem pela dedicação que ele emprestou à causa, 

reconheço que o Presidente da Câmara não terá deixado de mover as influências dele e 

a boa vontade dele no sentido de alterar esta decisão, porque quem tomou uma decisão 

e mudou, também pode voltar a mudar. ------------------------------------------------------------------

--------- Esperemos que, das duas uma, ou se arranja um Secretário de Estado à medida, 

que possa voltar atrás com a decisão que este tomou, ou então o Senhor Ministro que 

intervenha e que, por uma questão de elementar justiça, reponha aquilo que me parece 

ser razoável, ou seja, cumprir aquilo que foi prometido. ----------------------------------------------

-------------- Com aquilo que eu estou a dizer e na sequência daquilo que já foi dito, eu não 

quero dizer que Anadia tem mais ou menos direitos. Não se trata de uma questão de 

direitos, trata-se de uma questão de, analisando a realidade, saber se de facto Águeda, 

pelo volume de serviço, merece ou não um Juízo de Primeira Instância e se merece, ele 

deve vir. Se Águeda não merece e se só cá está a ser posto o Juízo por uma questão 

política, então eu acho que nós, por uma questão de honestidade, devemos dispensar, 

despesas nós já temos muitas. Se Anadia funciona melhor e se presta melhor serviço, se 

os custos são menos, alargado o IC2, quem chega rapidamente a Aveiro também chega 

rapidamente a Anadia. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora se Águeda merece, se técnica e factualmente tem direito a ter Juízo de 

Primeira Instância, Senhor Presidente, não poupe ninguém e se precisar ajudamos todos 

para conseguir obter o Juízo e repor a justiça da decisão que tinha sido tomada.” -----------

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

--------- “Eu hoje tenho oportunidade de falar do Governo, oportunidade essa dada pelo 

Professor José Vidal quando escreve nesta moção: “Se a mudança política preconizada 

pelo Governo é já de si criticável…”. Quero dizer que isto está correctíssimo, eu quero 
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lembrar que o Senhor Primeiro-Ministro na campanha eleitoral prometeu uma coisa e está 

a fazer outra completamente contrária e o Professor José Vidal na moção que apresentou 

afirma precisamente isso. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quem ouve o Primeiro-Ministro a falar na televisão, parece uma figura intocável, 

mas a realidade é que ele não está a cumprir com a palavra porque disse uma coisa na 

campanha e fez outra completamente diferente na prática política do Governo. Eu ao 

longo da minha vida tenho cumprido sempre com a minha palavra. ------------------------------

--------- Eu penso que a culpa ou é do Ministro ou é do Secretário de Estado. Ele, numa 

situação grave como esta, o que deveria ter feito era manda-lo para rua, pelo 

comportamento incorrecto que teve, pela falta de princípios que o Senhor Secretário de 

Estado tem, não há outra situação. ------------------------------------------------------------------------

--------- Quero apoiar o Senhor Presidente da Câmara e dizer-lhe que teve toda a razão 

em enviar aquelas cartas, da qual mandou cópia para mim e para todos os elementos da 

Assembleia, no entanto, devo dizer-lhe que, se calhar, precipitou-se um pouco na Sessão 

anterior desta Assembleia quando disse que já tinha o tribunal. -----------------------------------

--------- Eu penso que o Senhor Presidente da Câmara terá que seguir um pouco o 

exemplo do Presidente da Câmara Municipal de Anadia, que se move e debate 

fortemente pelos seus interesses e consegue dar a volta às situações. Penso na questão 

que vos deixo, quem é que deu a volta a este processo todo? Quem é que conseguiu 

mudar a decisão anteriormente prometida? Não terá sido o Presidente da Câmara 

Municipal de Anadia? ------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Relativamente a este assunto eu vou ser muito franco e vou começar com esta 

frase: ”Antes do 25 de Abril havia um Ministro que se chamava Gonçalves Rapazote”. 

Este actual Senhor Secretário de Estado deve ser algum Rodrigues Garotito, porque o 

Senhor Presidente não foi solicitado juntamente com os outros Presidentes da NUT II, 

para ir a Lisboa. O Senhor Secretário de Estado é que o chamou e é que lhes transmitiu 

exactamente qual era o perfil do novo mapa judiciário. Agora, em termos de entrevista, o 

Presidente da Câmara Municipal de Anadia disse que a função “cunha” ainda existe, ele 

disse numa entrevista, isto é tudo aquilo que nós pensamos que deve ser o princípio 

democrático instituído, porque a partir do momento em que é definido e de certeza que a 

escolha de Águeda para ter um Juízo de Grande Instância Cível certamente que foi feita e 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 2 de 30 de Abril de 2008 

 

25 

baseada em estudos em que deram certamente que Águeda teria esses mesmos 

processos em maior quantidade e que Águeda deveria ser escolhida. Uma coisa é certa, 

Águeda não perdeu nada relativamente ao que tem. Águeda perdeu relativamente à 

promessa que lhe foi feita, mas relativamente ao que tem não perdeu nada, porque 

Águeda fica com mais um Juízo além do que tem, porque o resto já estava em Anadia. 

Parece que isto é verdade, segundo os técnicos ligados à área da Justiça que me 

disseram que Águeda fica com mais um Juízo. Agora, estão a dizer que não, já não sei. --

--------- Mas uma coisa é certa, isto não significa que estejamos contra Anadia, que fique 

bem claro que Águeda não está contra Anadia. Cada um tem os seus direitos. Nós 

estamos contra a atitude, a falta de seriedade, a falta de ética, a falta de princípios que o 

Senhor Secretario de Estado teve, que nem sequer teve um telefonema para informar, 

não só o Presidente da Câmara Municipal de Águeda, mas todos os outros Presidentes 

das Câmaras que lá estiveram e a quem foi anunciado exactamente qual era o esquema 

do novo mapa judiciário, porque não foi só o Senhor Presidente que lá esteve. Esta 

situação é que é incorrecta. Eu aqui sou um bocado crítico relativamente ao 

comportamento deste Secretário de Estado. Ele pode ser o capataz ou o encarregado de 

uma empresa, pode ser o que é, mas a partir do momento em que ele tomou uma 

decisão que se pretende séria, fundamentada em elementos que ele tem e só assim é 

que a democracia funciona e para tomar uma decisão honesta num campo tão lamacento 

como é este da justiça, eu direi mesmo que a partir do momento em que alguém o possa 

pressionar ou se houve alguém que tenha pressionado a alterar a sua posição. Ele se 

fosse homem, deveria pura e simplesmente demitir-se. Ele é que tomou a decisão e nós 

estamos aqui, exactamente, para dizer aquilo que pensamos. -------------------------------------

--------- Uma vez, em períodos anteriores, um dia critiquei aqui o comportamento do 

Governo relativamente a uma determinada matéria e ouvi, da bancada do PSD, dizer que 

nós estamos aqui para discutir Águeda e os assuntos que são decididos pelo Governo 

não nos interessa. Hoje, curiosamente, inverteram-se as tendências, porque nós estamos 

aqui a discutir actos do Governo que afectam Águeda, como na altura nós já discutíamos 

actos do Governos que afectavam Águeda. -------------------------------------------------------------

--------- Todavia nós hoje, como o Governo é do Partido Socialista e nós assumimos que 

são para criticar quando os actos praticados pelos seus elementos são de criticar, nós 

assumimos hoje e temos toda a bancada empenhada em fazer críticas ao Governo neste 
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caso. Neste momento, nós estamos a criticar porque sentimos que uma democracia não 

pode funcionar desta maneira. A justiça é um sector sério demais para se andar a brincar 

com estas coisas, porque só existe uma democracia capaz e eficaz se a justiça estiver 

assente em pilares fortes e não é com este exemplo do Secretário de Estado da Justiça 

que ele diz que a justiça está assente em pilares fortes, antes pelo contrário, dá a 

impressão que todas as decisões que mexem com a justiça são tratadas e são 

delineados por outras pessoas que não têm nada a ver com a justiça.” -------------------------

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

--------- “Acho estranho que se acuse um empregado, um secretário, um ajudante e não 

se ataque claramente quem é que toma as decisões. O responsável é o Governo e por a 

maioria da razão o chefe de Governo. Acho estranha esta forma de ver as coisas, porque 

não é o Secretário de Estado que por sua real lembrança resolve tomar uma atitude, sem 

conhecimento do Governo, a alterar as coisas. Ao contrário do que aqui foi dito, não há 

promessa nenhuma, há um Mapa Judicial organizado por técnicos que estudaram e 

depois os políticos deram o seu sim ou não. É depois desse Mapa Judicial, em que 

Águeda tem a Grande Instância Cível, que era alterado por razões meramente políticas, 

contra aquilo que os técnicos tinham apontado. --------------------------------------------------------

--------- Há aqui uma questão fundamentalmente política, por razões que eu desconheço e 

que Águeda de certeza desconhece, o Governo alterou uma posição técnica e que era 

conhecida para aquela circunscrição judiciária que vai entrar em rigor em Setembro a 

título experimental, que é o Baixo Vouga e alterou sem que nós soubéssemos porquê. ----

--------- Eu já pedi autorização ao meu partido para votar contra esta moção. Eu voto 

contra porque esta moção é indirectamente, e contra a vontade de quem a elaborou, que 

até está bem elaborada, uma forma encapuzada de salvar o Governo. É por isso que eu 

vou votar contra, é uma questão de consciência, acho que isto não vai resolver problema 

nenhum, acho que na altura própria podia ter sido tomada uma atitude muito mais 

drástica, juntar as forças devidas, não podemos dividir-nos, a política não serve para 

dividir ninguém, a política é uma forma do bem comum e por conseguinte devemos é unir-

nos, porque Águeda está muito dividida em tudo.” -----------------------------------------------------

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

tendo-se verificado que a Assembleia, por maioria, com trinta e sete votos a favor e duas 

abstenções, deliberou aprovar a Moção, apresentada pelo Grupo Municipal do Partido 
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Socialista, de protesto contra a decisão de não instalação no Tribunal de Águeda do Juízo 

de Grande Instância Cível. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida, usou da palavra o Presidente da Câmara Municipal que respondeu, 

da seguinte forma, às questões colocadas no Período de Antes da Ordem do Dia: ----------

--------- “É verdade que fui com o Engenheiro Oliveira e o Engenheiro Hilário à Alemanha 

ver uma estação colectiva de tratamento mecânico-biológico e abrimos as portas para a 

colocar em Águeda na zona de Aguada de Cima, não foi essa na realidade a decisão do 

Governo, embora nós defendêssemos esse tipo de tratamento e essa localização. ---------

--------- Quanto às auto-estradas, vocês nunca me ouviram falar da ligação Águeda-

Coimbra.  Eu sempre falei em ligação Águeda-Aveiro,  se  possível  com  um  nó na auto-

estrada e sempre a defendi pela zona de cima de Travassô, porque me parecia o sítio 

mais viável de ser feita, porque por baixo, pela zona de Espinhel, como é uma zona de 

Protecção Especial e é Rede Natura 2000, estou convencido que não passaria. Havia 

aqui um objectivo que sempre foi tentar a ligação Águeda-Aveiro e se possível com a 

ligação à auto-estrada. Posso dizer-vos que na primeira reunião que tive com a Brisa eles 

nem queriam ouvir falar nisso, porque a ligação na auto-estrada lhes ia drenar mais 

trânsito de lá. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu acredito que as pessoas estejam sépticas porque já ouviram muitas promessas 

ao longo dos anos. Aquilo que se passa é que agora a ligação Águeda-Aveiro, neste 

momento, vai para concurso. É um passo mais à frente, mas eu também gostaria de a ver 

começar a construir no próximo ano para cumprirem os calendários. ----------------------------

--------- Quanto ao que disse o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Recardães 

sobre o convite do Desportivo Atlético de Recardães, falei aqui com a Doutora Elsa que 

me informou não termos recebido qualquer convite, mas se houve lapso da nossa parte 

peço as nossas desculpas à organização. ---------------------------------------------------------------

--------- Sobre as verbas para as freguesias, obviamente que todas as freguesias querem 

mais dinheiro e também a câmara quer mais receitas, porque se mais tivermos mais 

seremos capazes de distribuir e iremos ter isso em conta se houver possibilidades. --------

--------- Agradeço o convite do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Barrô para 

visitar a Freguesia e os acontecimentos que irá começar a preconizar a partir de amanhã. 

--------- Quanto ao Tribunal, face aquilo que se passou, eu não me vou manifestar. Ouço 

muitas coisas mas agora tenho que ficar calado e esperar, porque as figuras que eu 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 2 de 30 de Abril de 2008 

 

28 

passei aqui não as vou passar noutros lados. -----------------------------------------------------------

--------- Quanto à situação referida sobre o Hospital de Águeda no dia da prova, só tinha 

um médico na triagem mas segundo informação que obtive tinha mais três médicos de 

serviço. Estamos a trabalhar no sentido de ser melhorada a urgência do hospital de 

Águeda. Para ter melhores condições, porque neste momento não reúne as condições 

adequadas para o nível que se pretende. ----------------------------------------------------------------

--------- Quanto àquilo que falou o Hilário Santos sobre a especialização, é uma área que 

eu penso que tem que ser trabalhada, porque se não tivermos especialização e com as 

auto-estradas que nós vamos ter a médio prazo, poderemos ter aqui um serviço de 

urgência pura e simplesmente, porque passamos a estar a sete minutos de Aveiro e vinte 

minutos de Coimbra e portanto temos de tratar do hospital de Águeda com outros 

cuidados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao saneamento, como sabem o novo Quadro Comunitário de Apoio só há 

pouco tempo é que abriu, na área do saneamento está aberta uma fase para 

apresentação de candidaturas e nós temos alguns projectos para apresentar. Posso vos 

dizer que hoje apresentámos um projecto na área do ambiente e não apresentámos à 

regeneração urbana porque face à confusão que existe neste momento, de não se 

conhecer as regras e ao trabalho de base que queremos fazer de sustentação para um 

projecto viável, tínhamos projectos para apresentar, nós temos o projecto do açude que 

podia ser candidatado e tínhamos outros projectos que queremos discutir com a 

população para as margens dos rios que poderíamos apresentar, mas queremos ter um 

trabalho mais sustentado e como nos disseram que no segundo semestre abrirá nova 

fase de concurso aí teremos possibilidades de os apresentar. -------------------------------------

--------- Eu responderia também ao Manuel Campos para lhe dizer que para mim era um 

assunto pacífico o desvio da construção da segunda ponte no rio Águeda porque como já 

vinha há tantos tempos nos projectos que eu pensei que era mais do que assumido por 

toda a gente. A única situação que foi levantada foi na Trofa, está em discussão a 

manutenção do corredor actual. Não sabia que havia por parte da Junta de Freguesia 

oposição àquele traçado. A 333 vai ser melhorada brevemente, já foi para concurso, vai 

ser melhorado todo aquele cruzamento, também irá ser alterado desde Recardães até à 

Piedade, numa área vai levar passeio só de um lado, na zona que não é urbana, nos 

outros lados leva passeio dos dois lados e portanto é uma via urbana que irá ficar.----------
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--------- Por último, e para referir as promessas não cumpridas, levantadas pelo 

Engenheiro Hilário Santos, eu acho que nós ainda temos um ano e meio e mais alguns 

dias, mas eu acho que já cumprimos algumas promessas, ou melhor, já estão em fase de 

cumprimento algumas promessas. São promessas pesadas, é a criação de zonas 

industriais; é a ligação Águeda-Aveiro, que não era uma promessa mas era lutar por ela e 

podem ter a certeza que houve bastante trabalho a respeito desta ligação Águeda-Aveiro; 

os helicópteros de combate a incêndios e um grupo de jipes, que não era uma promessa 

mas que estão cá.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu acho que foram ditas algumas coisas nesta Assembleia que vão de encontro 

com aquilo que eu quero fazer muito brevemente, que é reunirmos não só aqui com os 

elementos da Assembleia, mas dar a possibilidade ao público de participar também, para 

começarmos a construir uma visão partilhada de Águeda, sabermos o que é que nós 

queremos para a cidade e para o concelho em diferentes áreas, discutir isto sem 

clubismos, sem cores partidárias, para que haja um rumo para a nossa terra que, 

independentemente do Executivo que lidere os destinos do Concelho, saiba que deve ser 

esta ou aquela área que se deve apostar e isso vou tentar fazer a breve prazo. Vou tentar 

mobilizar as pessoas para que estudem alguns assuntos e hajam contribuições por parte 

da sociedade civil para isso. Isto também para dizer que temos feito algumas coisas na 

área das indústrias. Ainda não temos um gabinete de apoio ao empresário, mas já temos 

algumas coisas nesse sentido, temos uma linha de apoio ao empresário e temos mais do 

que isso, temos uma rede de inovação e competitividade a funcionar que penso que irá 

dar alguns resultados.”-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- 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 Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda acerca da actividade do Município, bem como da 
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situação financeira do mesmo, 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 – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO – 

Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de Adesão à 

Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, nos termos da proposta, e ao 

abrigo do disposto na alínea a), do nº 6, do artigo 64º e da alínea m), do nº 2, do artigo 

53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo 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 trinta e cinco votos a favor e uma abstenção, deliberou aprovar a Proposta 

da Câmara Municipal de Águeda de Adesão à Associação dos Municípios Portugueses 

do Vinho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS. TRÊS – ASSOCIAÇÃO PLATAFORMA PARA A CONSTRUÇÃO 

SUSTENTÁVEL – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda de Adesão à Associação Plataforma para a Construção Sustentável, nos 

termos da proposta, e ao abrigo do disposto na alínea m), do nº 2, do artigo 53º, da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Não havendo 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 trinta e seis votos a favor e uma abstenção, deliberou aprovar a Proposta da 

Câmara Municipal de Águeda de Adesão à Associação Plataforma para a Construção 

Sustentável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- TRÊS. QUATRO – INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA – Discussão e 

Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda de Concessão de Benefícios 

e Penalizações, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto na alínea f), do nº 2, do 

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



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 2 de 30 de Abril de 2008 

 

31 

redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, do artigo 82º da Lei nº 67-

A/2007, de 31 de Dezembro e do artigo 112º do CIMI; ----------------------------------------------- 

--------- Não havendo 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 Águeda de 

Concessão de Benefícios e Penalizações. ---------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. CINCO – INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, BEM COMO OS 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO ANO 2007 – 

Apreciação e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda, nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 49º e na alínea c) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------

----------- Relativamente a este ponto da Ordem do Dia, foi dada a palavra aos Membros 

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

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

--------- “Eu ia começar esta minha intervenção com um pedido de desculpas ao Senhor 

Presidente do Executivo por o interpelar, mas para lhe dizer que recebi o CD com a 

prestação das contas mas, infelizmente, o mesmo não tinha contas nenhumas gravadas, 

conforme pode verificar, tive que solicitar depois aos serviços que me facultassem cópias 

das contas do Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero aqui dizer, com o devido respeito a todos aqueles que me conhecem e não 

pelo facto de hoje ter funções políticas, que não o entendam como tal, mas faço as 

minhas intervenções sempre pelo interesse do município e que o PSD, em representação 

da população de Águeda, o deve fazer. ------------------------------------------------------------------

--------- Quero aqui dizer que, relativamente ao relatório de gestão e às contas que nos 

foram presentes, há alguns aspectos que gostaríamos de realçar. -------------------------------

--------- Em primeiro lugar, dar uma palavra de satisfação ao Executivo por neste exercício 

apresentar já informação mais avançada em termos da gestão da Autarquia. No entanto, 

lamenta-se que algumas evidências comparativas que aqui foram reportadas, estejam, 

em alguns casos, e que com certeza poderá interessar ao Executivo, reportadas a dois 

anos e noutros, que talvez não interesse, não estejam evidenciadas. As evidências 

contabilísticas devem ser evidenciadas sempre da mesma forma. Se estamos a comparar 
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dois anos vamos manter a mesma linha de apresentação dos relatórios e não houve aqui 

esse cuidado. Talvez porque houvesse algum interesse político nisso. --------------------------

--------- Também não está evidenciado neste relatório aquilo que nós lhe pedimos 

anteriormente que fosse evidenciado, o impacto da integração dos SMAS nas Contas da 

Câmara Municipal. Não é possível sermos justos nesta análise, como devemos todos ser, 

porque não foi aqui reportada nem incluída. -------------------------------------------------------------

--------- De uma forma geral lamentamos, com certeza que não foi por falta do seu 

empenho e do seu Executivo que as taxas de execução dos investimentos, as chamadas 

despesas de capital, tenham ficado apenas pelos trinta e sete por cento, sendo certo que 

as despesas correntes foram na sua quase globalidade cumpridas. O que se tem notado 

nestes últimos dois anos, comparativamente, por um acréscimo muito evidente. Quero lhe 

dizer, Senhor Presidente, que as despesas correntes em dois anos só cresceram três 

milhões duzentos e trinta e três mil euros e as despesas de capital reporta-se aqui nas 

contas apenas um investimento de quatrocentos e quatro mil euros. Inicialmente tive 

dúvidas e pensei que tivesse feito mal as contas e voltei a repeti-las, mas é uma 

evidência, os investimentos que o Executivo deveria ter feito desde dois mil e cinco não 

estão aqui espelhados. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, há aspectos que deveriam ter sido aqui mais realçados. Tanto 

nos criticaram no passado e com particular ênfase, o Doutor Armando Ferreira foi o porta-

voz dessa contestação ao PSD quando era Executivo. Confesso, até por defeito 

profissional, que tinha razão, porque as contas devem ser claras e evidenciadas de forma 

clara e por isso acho que algum esforço que o Executivo já fez, acho que também já teve 

tempo nestes três anos, de o ter agora mostrado de uma forma mais clara. -------------------

--------- Quero também aqui realçar, desta análise que efectuámos, algumas chamadas de 

atenção dos revisores que elaboraram a certificação das contas, nomeadamente ao fim 

deste tempo, não percebemos porque é que o inventário ainda não está concluído e aqui 

devidamente expresso. É uma matéria que já há muito estava a ser desenvolvida pelo 

anterior Executivo e que ao fim deste tempo não achamos plausível que já não estivesse 

concluído. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

--------- Quero também saber que explicação é que o Senhor Presidente nos pode dar 

para as reservas que são levantadas na certificação legal de contas pelo ROC, 

textualmente a actividade dos SMAS não estando evidenciada é impossível, e isso está 
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mencionado pelo ROC no ênfase, é impossível fazer comparações. Estes valores não 

estão expressos e acho que é importante esta informação. Se fossemos escalpelizar 

alguns aspectos, ponto por ponto, tornar-se-ia fastidioso. Portanto, de uma forma geral e 

concluía com esse reconhecimento do esforço, mas uma Câmara Municipal e um 

Executivo que tem defendido uma evidência de modernização e de implementação de 

boas práticas, efectivamente, pecou, pecou por escasso. -------------------------------------------

--------- Eu, particularmente, esperava neste momento um outro nível de informação.”------- 

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

--------- “Relativamente à intervenção do Senhor Parada Figueira, eu só gostaria de o 

alertar para algumas coisas que me parecem que são importantes, que vai alterar 

objectivamente a observação que fez. --------------------------------------------------------------------

--------- A Certificação Legal de Contas só tem uma reserva, que é o ponto sete, que diz o 

seguinte: “Do nosso exame anotamos que, tal como consta no Anexo às Demonstrações 

Financeiras, encontra-se em curso um processo de actualização do cadastro do 

Município pelo que não nos foi possível analisar adequadamente a extensão do 

património da Autarquia”. Disse que era agravada e que era chamada a atenção pelo 

ênfase, ora o ênfase não é reserva, porque há contas certificadas sem reserva. Portanto, 

dá a impressão que o ênfase que era para agravar a chamada de atenção da reserva. 

Outra situação que diz que um dos princípios que são fundamentais dos critérios 

contabilísticos adoptados é que sejam sempre os mesmos, para possibilitar a análise 

comparativa dos diversos exercícios do ano. Acontece que a partir do momento em que 

há junção dos Serviços Municipalizados e as contas aparecem, não há hipótese de fazer 

critérios, aliás, o revisor oficial de contas chama a atenção exactamente para isso, porque 

antes não há nenhum passado que possa transmitir isso. Agora, quando as contas de 

dois mil e oito saírem, então sim o critério comparativo terá que ser feito e os critérios 

contabilísticos adoptados terão que ser aqueles que são definidos pelas normas 

contabilísticas em vigor.  Relativamente ao relatório da Certificação Legal de Contas, num 

primeiro ano quando entra este tipo de trabalho, eu pensei que fosse muito mais crítico, 

que houvessem mais reservas e se há aumento de reservas no que respeita às 

transferências financeiras, nós sabemos muitas vezes que as transferências financeiras 

obedecem a critérios muitas vezes até debaixo da sugestão, da pressão, da exigência e 

do pedido e os revisores oficiais de contas têm que analisar exactamente isso e eles 
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dizem o seguinte: “a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e 

divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, 

baseadas em juízos e critérios definidos pela câmara Municipal de Águeda, utilizadas na 

sua preparação”. Portanto, eles estão a referir que exactamente fizeram isso e aqui 

relativamente a isto não há qualquer tipo de reserva. O que mexe com dinheiros não há 

qualquer tipo de reserva. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Voltando à reserva, àquela situação do património, temos que nos lembrar que no 

anterior Executivo eu vim aqui dar os parabéns ao Doutor Pinto Galvão por ele o ter 

apresentado e ele disse-me que ia demorar muitos anos a pôr o inventário da Autarquia 

em ordem porque não havia nada. Por curiosidade, perguntei ao Doutor Gil Nadais, 

Presidente do Executivo, exactamente o que se passava com este processo e reafirmou 

exactamente aquilo que eu não pus em dúvida, antes pelo contrário, até dei os parabéns 

num anterior Executivo, ao vereador responsável por esse pelouro, exactamente pelo 

trabalho feito e aceitei, como hoje também aceitei a observação dele sem o criticar,  antes 

pelo contrário, e incentivo a que utilize as pessoas necessárias para se saber 

exactamente qual é o património da Autarquia, porque neste momento ninguém sabe qual 

é o património da Autarquia e vai demorar  muitos anos a saber qual é o património da 

Autarquia. Eu até posso dizer que há patrimónios da Autarquia que possivelmente já 

foram usurpados por particulares sem que haja qualquer tipo de registo, com conivência 

das Juntas de Freguesia. Eu disse na altura ao Doutor Pinto Galvão que concordou 

comigo. Agora, eu digo ao Doutor Gil Nadais, que não lho disse na conversa informal que 

tive com ele, há patrimónios Autárquicos que estão em poder de particulares e a maior 

parte deles com conhecimento das Juntas de Freguesia que não se opuseram e não 

disseram nada porque a caça ao voto é muito importante, não estou a dizer que sejam 

estas Juntas de Freguesia. A democracia já existe há trinta e quatro anos mas é 

necessário que isso seja analisado consubstanciadamente que é para se saber o que é 

que se está a passar relativamente ao património Autárquico.--------------------------------------

--------- Relativamente ao grau de percentagem das despesas de capital, quando ele é de 

trinta e sete vírgula dezasseis por cento, não tenhamos dúvidas que é baixo, mas ele é 

baixo porquê? Já repararam quanto é que foram as transferências correntes? E o que é 

que é feito nas transferências correntes? A maior parte delas não serão feitas também 

como despesas de capital? Se não houvessem transferências, se a Câmara não fizesse 
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protocolos, se a Câmara não transferisse dinheiros para fazer investimentos, não seriam 

despesas de capital? Certamente que seriam despesas de capital e há muito valor 

transferido, felizmente em termos de protocolos, porque tem-se provado, ou pelo menos 

tem-se dito que se tem provado, mas a mim ainda não me provaram aquilo que tem sido 

dito, que devido à passagem de protocolos para as Juntas de Freguesia daí se obtenha 

maior produtividade e maior rentabilidade. Eu aprovo sempre os protocolos por uma 

questão de princípio com um único objectivo de facilitar e de descentralizar a decisão 

administrativa e a decisão em termos de se obter maior capacidade de resposta para 

execução dos trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente à transparência, digo-vos que mais transparente que isto não é 

possível, porque se pegarmos na Contabilidade Analítica, onde diz Gastos e 

Rendimentos das Actividades, nós sabemos exactamente qual foi o gasto e qual foi a 

receita de cada actividade. Nas despesas, temos como exemplo a rubrica três ponto 

cinco ponto três ponto sete, na sub rubrica “Festa do Leitão”, que diz que se gastou cento 

e sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e oito euros e dez cêntimos, nas contas 

anteriores nunca veio escarrapachado quanto é que se gastou; que só a despesa de 

manutenção do estádio municipal durante o ano de dois mil e sete custou trezentos e 

oitenta seis mil, seiscentos e oitenta e nove euros e noventa dois cêntimos. Agora, nos 

rendimentos, o estádio deu só cem mil quatrocentos e setenta e cinco euros e sessenta e 

dois cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta contabilidade analítica de custos é uma base de gestão, em que o Executivo 

tem capacidade de tomar decisões tremendas no que respeita a determinados “cancros” 

que a actividade Autárquica tem e que tem que se verificar e analisar e saber se, de facto, 

interessa estar a suportar determinado tipo de custos e determinado tipo de despesas. E 

eu só estou a dizer isto para que as pessoas se aperceberem da transparência com que 

estas contas aparecem e que agora estão perfeitamente delineadas. Também sabíamos 

que antes era mais difícil porque o sistema contabilístico, também de algum modo, 

impedia e servia para se impedir que a transparência funcionasse, é importante que isto 

de diga. Veja-se que, a piscina municipal custou trezentos e oitenta mil e oitenta e nove 

euros e trinta e quatro cêntimos e as receitas foram de cento e nove mil duzentos e 

oitenta e oito euros e trinta e cinco cêntimos. Portanto, o custo social, o investimento, mas 

que é considerado aqui como despesa corrente custou qualquer coisa como duzentos e 
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setenta mil euros durante o ano de dois mil e sete. Há aqui muitas coisas que estão aqui 

que nós poderemos verificar e que podemos analisar. Se se fizesse uma previsão de 

despesas de capital e elas fossem cumpridas a cem por cento era sintoma que tinham 

vindo receitas e verbas para pagar, mas infelizmente não. Eu nunca serei Executivo, 

porque nunca me candidatarei a um lugar desses, a exemplo de outras pessoas, porque 

havia despesas que estão aqui que era para cortar, porque há coisas que só determinado 

tipo de pessoas que têm um sentimento de ligação a muitos sectores da vida e que 

muitas vezes se alheiam do sector rentabilidade para o sector despesa, é que tomam 

decisões que muitas vezes, em termos sociais, são exactamente importantes. Para isso 

existe a democracia, existe dentro do próprio partido, como no vosso e como no nosso, 

muitas vezes há ideias diferentes acerca dos nossos comportamentos. Agora, dizer que 

são resultados brilhantes direi que não, mas qual é a Autarquia que apresenta resultados 

brilhantes em função de todo o tipo de diminuição ou contenção de receitas e quando 

cada vez mais há mais custos? Vou dar-lhe um exemplo relativamente a uma intervenção 

do Senhor Engenheiro José Oliveira quando disse que não tinha dinheiro para fazer a 

manutenção dos espaços públicos e toda a gente continua dentro das Autarquias a pedir 

cada vez mais e esquecem-se que daqui a um tempo não há dinheiro sequer para fazer a 

manutenção desses investimentos e que há que ter cuidado como é que esses 

investimentos são feitos. Temos que procurar fazer investimentos que satisfaçam as 

necessidades básicas, como saneamento, abastecimento de água, vias de comunicação 

em bom estado, melhor qualidade, melhor sinalização e isso com o objectivo de controlar 

as despesas que são consumos. É que a manutenção dos jardins custam centenas de 

milhares de euros por ano. A manutenção dos investimentos que foram feitos na Pateira, 

em Óis da Ribeira e em Espinhel, custam muitas dezenas de milhares de euros por ano, 

muito envolvimento de pessoas e nós temos que ter cuidado porque parece-me que em 

algum tipo de investimentos nós já fomos além daquilo que necessitamos e noutros tipos 

de investimentos que necessitamos estamos muito aquém daquilo que é preciso.------------

--------- Esta é a minha opinião e como todas as opiniões relativamente a contas são 

sempre discutíveis. Costuma-se dizer que quando se analisa qualquer coisa interessa 

saber qual é a premissa e depois, a partir daí, é que vamos avançar para a justificação 

disso tudo. Esta é a minha ideia e eu vou sempre, de algum modo, transmitindo as razões 

que me fazem dizer porque é que apoio. As contas anteriormente apresentadas, 
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tecnicamente eu nunca disse que estavam mal, tendo em atenção a contabilidade. O que 

eu criticava sempre era o pedido de informação e a não informação que me era dada e 

agora nós temo-la aqui. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vocês leiam essa contabilidade analítica e comecem a ver onde é que foram feitas 

as despesas e vão chegar a conclusões muito interessantes, porque agora nós sabemos 

exactamente para onde é que vai o dinheiro e quais são as Freguesias que recebem e 

antigamente nós não sabíamos absolutamente nada.-------------------------------------------------

--------- No dia vinte e cinco de Abril, o ilustre palestrante disse uma coisa e eu respeito a 

opinião dele e a de toda a gente, mas às vezes eu tenho receio em as aceitar porque têm 

que ser fundamentadas. A Câmara Municipal de Águeda, no ano dois mil e sete, gastou 

com a educação dois milhões quinhentos e vinte e três mil cento e oito euros e oito 

cêntimos e está aqui descriminado por onde é que foi distribuído, nós temos aqui tudo o 

que foi para cada Freguesia. Isto não é capital fixo, mas se nós pensarmos que a 

educação é um investimento dos mais sérios que se pode fazer para valorizar este país, 

foi muito bem abordado pelo palestrante, porque ele disse que havia pouco empenho das 

Autarquias. Eu li isso hoje num jornal de Águeda e questionei-me como é que pode ser 

que uma Câmara Municipal que tem um montante de receitas de vinte e poucos milhões 

investiu na educação dez por cento, o que para mim é muito. Isto vem exactamente dizer 

aquilo que já diz a OCDE e que dizem os organismos internacionais. Nós somos, talvez, 

um dos países mais gastadores em termos de educação e os proveitos dessa mesma 

educação são muito baixos, porque nos situamos na cauda dos vinte e cinco. E isto é um 

assunto que nós temos de pensar seriamente porque é muito dinheiro que nós investimos 

e aquilo que se fala das organizações internacionais é acerca da percentagem do 

orçamento geral do estado que é gasto na educação. Acho que é um alerta  para os 

educadores e para dar mais um bocado de força na minha intervenção na Sessão do 

Vinte e Cinco de Abril em que alertei exactamente para isso. Gasta-se muito dinheiro em 

educação e o que é certo é que nós não temos esse retorno para valorização da nossa 

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

--------- Queria chamar a atenção para uma situação e isto para mostrar da transparência 

que é fundamental e de investimentos ou gastos, despesas correntes, que nós temos de 

pensar seriamente. Nós votámos aqui, freneticamente e pressionados, um canil que 

custou, em dois mil e sete, vinte mil euros, despesa corrente. Isto talvez nos sirva para 
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nós tomarmos decisões relativamente a votações futuras para determinado tipo de 

serviços que são criados muitas vezes debaixo de pressões de certas pessoas, que 

alguns até dizem que são dos barões, que vão pressionando e que nós, muitas vezes, 

votámos de tal maneira que depois vamos suportar e somos penalizados exactamente no 

desenvolvimento do Concelho e na satisfação mais rápida das necessidades básicas que 

muitos nós ainda necessitamos nas nossas aldeias e até inclusive na cidade.”----------------

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

--------- “Este documento todo a que o Senhor Armando Ferreira se referiu, foi-me 

entregue aqui à entrada da sala e não tive oportunidade de o analisar mas, quero dizer 

que aquilo que me pareceu que este documento fala, não é de custos, é de gastos e 

aquilo que me pareceu, depois é de receitas. O documento da Contabilidade Analítica, 

pareceu-me que nos gastos estão os custos e estão os investimentos, mas eu não tenho 

a certeza se é isto que eu estou a dizer. Seria interessante para nós que tivéssemos uma 

coluna dos gastos e sabermos separar o que é que é custos e o que é que é 

investimento. É muito importantes nós sabermos isto porque a Câmara Municipal de 

Águeda teve investimentos em dois mil e sete de seis milhões cento e cinquenta e oito mil 

euros, deste valor dezoito por cento é de fundos comunitários. Na prática, a Câmara 

libertou cinco milhões de euros e é nestes cinco milhões de euros que nós temos que 

gerir todos os nossos investimentos municipais, se não tivermos apoio a nível externo. 

Portanto, era importante nós sabermos o que é que neste documento é custo e o que é 

investimento, mas se analisarmos o resto dos documentos todos vamos chegar aos 

resultados. Agora, sem dúvida nenhuma que temos melhorado na apresentação das 

contas, tudo tem evoluído e neste processo a Câmara também tem andado bem. -----------

--------- Quero também dizer que o que o meu colega Parada Figueira falou em relação às 

reservas, as reservas não têm nenhum problema, as reservas sobre o investimento vai 

haver toda a vida porque os revisores nunca vão acompanhar o inventário e eles se forem 

sérios lá vão pôr mais uma vez sempre as reservas. Nós já estamos há três ou quatro 

anos a fazer inventário, eu compreendo que muito do que diz o senhor Armando Ferreira 

é tudo certo, estamos a falar dos nossos activos municipais e para que, como ele diz, não 

se roube mais o Município, nós temos que acelerar este processo. Eu penso que isto é 

muito importante e que a Câmara deve arranjar meios para o mais rapidamente possível 

catalogarmos. Eu sei que é muito difícil, mas temos que insistir neste trabalho. Não é 
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nenhuma crítica, é simplesmente uma nota de realce sobre isto. ----------------------------------

--------- Há uma coisa com a qual nós discordamos desde o início, é que o Senhor 

Presidente da Câmara, no início do mandato, criou aqui uma brincadeira para confundir o 

mandato todo do ponto de vista das contas, que foi a integração dos SMAS na Câmara. 

Não nos podemos esquecer que em dois mil e seis decidimos integrar os Serviços 

Municipalizados na Câmara. Não é possível comparar as contas de dois mil e seis com  

as de dois mil e sete, não é possível se os revisores e as pessoas que estão a trabalhar 

na Câmara não quiserem, porque basta começar a somar rubricas. Ao nível daquilo que 

era o grande combate desta Câmara no pessoal, os custos do pessoal em dois mil e seis 

foram de seis milhões e quatrocentos mil euros e em dois mil e sete foram de seis 

milhões e quatrocentos mil euros, aquilo que era o grande combate, é o mesmo. Temos é 

que somar e os auditores sabem-no fazer. --------------------------------------------------------------

--------- Agora, no ano dois mil e oito, dizem-me que com certeza já vamos conseguir fazer 

a comparação das contas, se calhar não, porque como o Senhor Presidente bem sabe, 

se quisermos ter saneamento, se quisermos avançar nesta área, começa-se a falar por aí 

que vamos ter que nos integrar num projecto global através da NUT III aonde vamos criar 

uma divisão intermunicipal e aonde os trabalhadores da Câmara, dos SMAS, que foram 

incluídos numa divisão de água e saneamento na Câmara Municipal, vão ser transferidos 

para essa empresa intermunicipal e lá vamos outra vez ficar sem contas, porque depois 

também não podemos outra vez comparar e acontece que vamos passar o mandato sem 

comparação. Quando houve a integração dos SMAS nós dissemos: “nós não somos 

contra, nós só queremos que nos expliquem porque é que isto vai acontecer. Aonde é 

que estão as mais valias e aonde é que estão as menos valias?” e até hoje que 

indicadores é que nós temos disso? A grande obra, do ponto de vista de organização 

interna, que esta Câmara nos apresentou foi a integração dos Serviços Municipalizados 

junto da Câmara porque diz que efectivamente assim consegue ter ganhos de eficiência 

no processo. Eu, nos documentos todos que analiso, não consigo perceber que há 

ganhos de eficiência. Eu não consegui perceber, até hoje, aonde é que me conseguem 

provar isso. Eu recordo-me perfeitamente daquilo que se ouviu falar dos armazéns da 

Câmara, que cada Presidente da Junta de Freguesia levava o que queria, com 

autorização do responsável de armazém e do vereador, e andai à procura neste 

documento e não encontrei nenhum relatório sobre os armazéns da Câmara a dizer o que 
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cada Junta de Freguesia levou sobre esta matéria, passados quase três anos de 

mandato. Quais são os indicadores que nós aqui temos? Onde é que estão os elementos 

comparativos? Então, eu pergunto: Como é que nós podemos estar a falar numa Câmara 

mais avançada, mais moderna, que está a organizar jornadas de administração? Estamos 

mais eficientes em quê? É no prazo das licenças? É no número das licenças atribuídas? 

É nos armazéns da Câmara que estão a funcionar melhor porque estamos a dar mais 

materiais e a comprar melhor para os nossos Presidentes de Juntas? É porque 

efectivamente fizemos mais ramais nos Serviços Municipalizados? É porque 

efectivamente baixámos o preço da água e conseguimos ter menos fugas na água? 

Expliquem-me onde é que estão estas eficiências. E é isto que nós contestamos. Nós 

dizemos que foi feita uma integração para ver se em dois mil e nove não há uma 

desintegração para baralhar isto tudo outra vez e voltarmos á situação de que os 

revisores ou os funcionários que trabalham na Câmara não podem ter dados 

comparados, eu não vou nessa, porque os dados comparados são fáceis de os obter, 

basta consolidar os resultados dos SMAS com os resultados da Câmara, basta quererem 

ter este trabalho e se o Senhor Presidente tivesse dado essa instrução estavam feitos. ----

--------- Nós não pomos em causa o valor dos revisores escolhidos, não pomos em causa 

os auditores que trabalham para a Câmara e que ajudam no processo de implementação 

da contabilidade analítica, são pessoas de grande valor, e sei perfeitamente que se lhes 

dessem sucessão, nós tínhamos estes elementos e o que eu digo sobre esta matéria é 

que eles não existem e não existem porque não queremos e então, sem pôr em causa a 

credibilização das contas, porque é inquestionável, mais a mais a partir do momento em 

que elas são certificadas, do meu ponto de vista, temos um reforço sobre essa matéria. 

As contas são inquestionáveis, agora, o facto das contas não estarem consolidadas e não 

poderem ser comparadas não tem a ver com os revisores, tem a ver com quem dá as 

instruções.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em face disso, nós iremos nos abster, porque as contas não reflectem aquilo que 

pedimos há muito tempo através dos nossos vereadores na Câmara e por nós 

posteriormente, que se reflictam nas contas o impacto da integração dos Serviços 

Municipalizados.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- Armando Alves Ferreira: --------------------------------------------------------------------------

--------- “Eu venho aqui só mais por uma questão de elucidação às perguntas que o 

Senhor Engenheiro Hilário Santos fez. Se por acaso vir nesse documento da 

Contabilidade Analítica, que também me foi entregue à entrada, na página cinco, vai ver  

a rubrica três ponto quatro – Bem-Estar Comunitário e a seguir tem os gastos todos 

descriminados relativamente a essa rubrica. As perguntas que fez carecem de resposta 

caso olhe para os documentos, porque você tem aqui aquilo eu era imputado 

directamente aos Serviços Municipalizados, que nós pensamos em função da actividade 

que era os Serviços Municipalizados. Você tem aqui os ramais de água; bocas-de-

incêndio; gastos com contadores de água, etc.----------------------------------------------------------

--------- Se anteriormente nos Serviços Municipalizados estas rubricas não existiam 

contabilizadas com este mesmo parâmetro é impossível poder fazer-se uma comparação 

com o exercício anterior. Isto é um princípio que cabe a qualquer pessoa que lida com 

estes assuntos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, para o ano é possível que nós possamos fazer comparações, em termos 

de rubricas até ao quinto grau, que diz obras novas de ampliação, obras para terceiros e 

veja que na rubrica três ponto quatro ponto um ponto um ponto três estão os custos, em 

termos de armazém. Estão aqui os elementos todos ditos e para isso existe uma 

contabilidade de custos e por isso eu não sei que informação é que você quer, porque 

mais transparente que isto não pode ser, há aqui rubricais descriminadas até aos 

cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu, argumentava com a falta de esclarecimentos que me era dada, agora aqui as 

coisas para mim estão esclarecidas.”---------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Eu penso que este documento está bem elaborado, até porque foi um trabalho 

realizado por técnicos profissionais qualificados. -------------------------------------------------------

--------- Eu já andava desanimado com a gestão da Junta de Freguesia mas agora estou 

completamente desanimado porque verifico que actualmente há os miseráveis e os não 

miseráveis. Eu estou a gerir a Junta de Freguesia de Aguada de Cima e, depois de ver os 

valores apresentados neste documento, chego à triste conclusão que sou um miserável, 

mas depois tem a outra parte que são os não miseráveis. Eu faço uma festa da freguesia 

e no fim da festa distribui pela Associações, que todas participam, um rendimentozinho; 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 2 de 30 de Abril de 2008 

 

42 

as Associações gastam zero e ainda recebem qualquer coisa. Agora, quando o Senhor 

Armando Ferreira me lê neste documento, que também não tive oportunidade de analisar, 

que na festa do leitão se gastaram cento e sessenta e seis mil euros, eu acho que isto é 

mesmo fazer pouco dos Presidentes de Junta.----------------------------------------------------------

--------- Eu gostava que comparassem uma situação que é a seguinte, eu tenho o cuidado 

de habitualmente ler os jornais e nos três jornais mais lidos no Concelho vê-se publicadas 

meias páginas e páginas inteiras da Câmara Municipal de Águeda, eu não consigo fazer 

isso para a Junta de Freguesia, nem sequer para pôr um anúnciozinho para uma festa de 

uma das rádios da cidade que me fizeram o pedido, que tive que recusar porque não 

tenho dinheiro para um simples anúncio e daí uns serem os miseráveis e outros os não 

miseráveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu pergunto porque é que temos que continuar a gerir de forma miserável as 

Juntas de Freguesia? Porque é que gastam tanto dinheiro com determinadas coisas e 

porque é que eu tenho que ser um miserável na Junta de Freguesia? Se eu, por exemplo, 

quero ter formação na Junta de Freguesia, tenho que ter umas salas sem rodapés e com 

o chão todo às ondas. Eu pergunto porque é que eu não tenho direito a um simples 

protocolo? Façamos as contas, vinte por cento dos cento e sessenta e seis mil euros 

gastos na festa do leitão, já me calhava qualquer coisa para esse protocolo. Posso dizer 

que na minha Freguesia fazem-se muitas festas mas são realizadas à custa das pessoas 

e das empresas. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Li também nos jornais a atribuição de uma verba de sete mil e quinhentos euros 

referente a um protocolo para um parque da Borralha, apenas para um parque e não 

tenho dúvida nenhuma que o parque mais utilizado do Concelho é o parque do 

Sabugueiro, conforme pode confirmar o Presidente da Junta de Recardães com as 

actividades que têm sido feitas, ao longo do ano, no parques do Sabugueiro. -----------------

--------- Posso dizer-vos que para os parques todos de Aguada de Cima, aqueles parques 

que o Senhor Armando Ferreira tanto critica, de eu ter andado a fazer jardins, mas 

Aguada de Cima também tem direito a alguns jardins que necessitam de manutenção, 

este ano o Executivo vai dar cerca de seis mil e tal euros mas, no entanto, só para o 

parque do Souto do Rio vai dar sete mil e quinhentos euros, enquanto que eu tenho que 

os manter todos. E só o parque das Almas e de S. Martinho são bem grandes e eu tenho 

que pagar aos jardineiros e aos outros funcionários para os manter, se calhar, não da 
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forma adequada, porque não tenho dinheiro para mais. ---------------------------------------------

--------- Eu não estou a criticar ninguém, mas sinto-me mal porque me sinto incapaz para 

gerir a Junta e gostava que me mostrassem aqui como é que se há-de gerir uma Junta de 

Freguesia sem dinheiro. Agora, não façam com que as pessoas assumam os lugares e 

não lhes dêem os meios necessários. Eu também sei executar obras e também sei 

poupar o dinheiro e tenho um Executivo excelente para gerir dinheiro.”-------------------------- 

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

--------- “Eu já tinha solicitado ao Senhor Presidente da Assembleia que pressionasse o 

Executivo, no sentido de serem fornecidos os dados com o devido tempo para podermos 

vir aqui e cumprirmos a missão que temos para cumprir. Eu recebi os dados hoje, de 

manhã, por e-mail mas, com o devido respeito aos funcionários públicos, eu não sou 

funcionário público, tenho responsabilidades sobre o serviço e saí às oito e um quarto do 

trabalho apressadamente para vir para aqui discutir isto. Creio que é um exercício muito 

pouco louvável votar no desconhecimento e acho que o Executivo deve fazer algum 

esforço na cedência dos dados atempadamente para que quando as pessoas estão a 

votar, seja a favor ou seja contra, tenham alguma noção daquilo que estão a fazer. Tenho 

muitas dúvidas que a esmagadora maioria desta Assembleia o vá fazer em consciência, 

como eu também não o iria fazer. --------------------------------------------------------------------------

--------- Daquilo que aqui ouvi, o Senhor Armando Ferreira disse e muito bem, que este 

trabalho é um excelente instrumento de gestão para o Executivo e efectivamente é com 

base nele que o Executivo deve ver-se ao espelho, saber o que fez de bem e o que fez 

de menos bem para corrigir, para reenquadrar estratégias relativamente àquilo que 

planeou fazer durante o mandato e é também um excelente instrumento de gestão para 

nós podermos fazer política sugerindo, solicitando ao Executivo que determinadas coisas 

que pretende fazer e que entendemos menos bem, que não as faça e faça outras que em 

nossa opinião podem proporcionar um maior bem estar social. ------------------------------------

--------- Não posso, por conseguinte, deixar de lamentar que não possa votar em 

consciência este documento, porque não me deram tempo de o ler e não tenho formação 

contabilística nem económica e portanto preciso, genericamente nesta matéria, de 

recorrer, às vezes, a algumas pessoas que me ajudam a interpretar determinadas coisas 

que eu percebo menos bem. Como represento o Partido, devo expressar aqui a opinião 

do Partido relativamente à gestão municipal e sinto-me incumbido de o fazer e portanto 
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vou ter um sentido de voto que não é aquele que eu deveria responsavelmente ter nesta 

Assembleia, mas também não me sinto de alguma forma responsável. Eu não 

compreendo que se convoque uma Assembleia Municipal e na segunda-feira, antes de 

quarta-feira, dia da Sessão, é que sejam enviados os dados, as informações e todo o tipo 

de material para os Membros desta Assembleia, porque nem todos têm disponibilidade. 

Não sei se é pedir demais ao Senhor Presidente, mas creio que o fornecimento deste tipo 

de dados, que nos obrigam a ter alguma seriedade na forma como analisamos nas 

opiniões que aqui emitimos, possam ser fornecidos aos Membros da Assembleia com a 

antecedência necessária para que possam trazer aqui uma opinião séria e uma posição 

com alguma seriedade política e pessoal. ----------------------------------------------------------------

--------- Para terminar, devo dizer ao Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de 

Cima que só olhou para a parte dos cento e sessenta e seis mil euros gastos na festa do 

leitão mas, se efectivamente a festa do leitão até deu duzentos mil de lucro, deixemos o 

Presidente da Câmara gastar à vontade os cento e sessenta e seis mil euros. É preciso é 

que ele faça inverter mais do que aquele que deita fora. Portanto, sou de opinião que 

invista à vontade e no próximo ano que nos diga quanto é que ganhou com a festa do 

leitão.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------- “Eu peço desculpa pelo atraso do envio dos documentos, mas quero dizer-vos que 

não foi muito fácil ter estes documentos todos prontos em devido tempo. ----------------------

--------- Queria começar por dizer que hoje estamos a fazer história nesta Assembleia 

Municipal, porque a partir de hoje eu acho que nenhum Membro da Assembleia Municipal 

vai aceitar umas contas que não venha uma analítica por trás para indicar onde é que foi 

empregue efectivamente o dinheiro. Hoje começa a transparência. Daqui para a frente 

não é possível voltar para trás, porque se não a apresentam é porque não a quiseram ou 

porque têm algo a esconder. Com o trabalho duro que nós fizemos aqui, pelos Serviços 

de Contabilidade e pelo Jorge Silva, trazemos hoje aqui uma faca de dois gomes e que 

nós expomo-nos da forma como gastamos o dinheiro e não há aqui dinheiro que foi para 

outras rubricas e nós, neste momento, sabemos para onde é que vai cada parafuso que 

sai dos armazéns, nós agora temos tudo espelhado e sabemos para onde é que vão as 

coisas. Temos apostas e temos um instrumento de gestão. Pela primeira vez nós 
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começamos a saber efectivamente para onde é que vai o dinheiro e para onde é que 

devemos canalizar os investimentos. Nós sabemos, neste momento, quanto é que custa 

cada espaço verde, cada escola, etc. Nós comprámos seis viaturas porque nós tínhamos 

gastos de manutenção brutais e havia que mudar e então tivemos que fazer opções. ------

--------- Portanto, aquilo que nós temos aqui hoje é um momento histórico porque temos 

uma credibilização de um Município e da política.------------------------------------------------------

--------- Posso-vos dizer que somos a Câmara do país que tem o sistema de contabilidade 

analítica mais implementado. Nós tivemos cá técnicos da Direcção Geral de Contribuição 

e Impostos que ficaram admirados com a forma como nós temos as coisas tratadas neste 

momento, com o esforço dos consultores, do Jorge Silva e dos funcionários. -----------------

--------- Com a integração dos SMAS nós ganhámos uma coisa de certeza, é que nós 

deixámos de ter, dentro do mesmo edifício, uns de um lado e outros do outro, estamos 

juntos. Não temos esses dados todos que foram aqui referidos, alguns deles 

inclusivamente era difícil ter do passado e posso dizer que tivemos uma relação um 

bocado complicada com o contabilista que estava a fazer as contas dos SMAS, porque 

eu, enquanto Presidente da Câmara, não admito que uma pessoa que diga que 

apresenta as contas num dia e apresenta-as passado um mês e meio e quer apresentá-

las contra cheque, lamento mas comigo não o leva e por isso as coisas complicaram-se. 

Temos algumas dificuldades que vamos tentando ultrapassar para obter os dados. ---------

--------- Agora, houve algumas despesas, algumas avenças, quarenta e cinco mil euros de 

serviços que deixámos de fazer pelos SMAS, mas tenho uma ex-funcionária dos SMAS e 

uma funcionária da Câmara que estão a trabalhar em permanência para pôr o inventário 

em dia para nós começarmos a registar as propriedades da Câmara e simultaneamente 

começar a meter marcos porque é preciso saber aonde é que estão as coisas da Câmara 

e para tal já foi pedida a colaboração de alguns Presidentes de Junta. Não sei quanto 

tempo vamos demorar, mas sei que é um trabalho que vai demorar bastante tempo. 

Aquilo que eu sei é que nós temos uma relação diferente com os nossos fornecedores, 

sei que nós compramos mais barato neste momento e não é por termos a plataforma, 

porque segundo nos disseram pelos dados que obtiveram a plataforma digital dá para ter 

cerca de vinte por cento mais barato, mas nós também reduzimos o prazo de pagamento 

e reduzimos a dívida, pagar a sessenta dias não é a mesma coisa do que pagar a cento e 

oitenta dias e isto dá ganhos. Também nestas está uma redução da dívida, mas está aqui 
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um investimento de cerca de um milhão e duzentos mil euros em terrenos, quando o 

normal da Câmara é comprar duzentos mil euros por ano de terrenos. Portanto, há aqui 

algumas coisas que estão reflectidas nestas contas, que vão ser muito mais 

transparentes, que eu espero que para o ano tenhamos comparações e que estes 

elementos nos permitam tirar ilações para uma melhor gestão, porque lembremo-nos que 

a Câmara de Águeda é das maiores empresas do Concelho e tem de ser gerida como 

uma empresa, tem que ter indicadores e é preciso criá-los e é esse trabalho que terá que 

ser feito e posso-vos dizer que não são muitas as empresas com cerca de trezentos e 

sessenta trabalhadores, que em menos de dois anos mete um sistema de qualidade e 

mete contabilidade analítica. Em termos de organização foi dado um salto muito grande. 

Algumas vezes costumava dizer que há uma dúzia de anos atrás, quando eu ainda 

estava na Câmara, competíamos com Oliveira de Azeméis sobre o GAM, em que o nosso 

teve o Prémio Nacional de Modernização Administrativa e o deles não, eles entretanto 

foram evoluindo com o processo de justificação de qualidade, mas nós, neste momento, 

estamos bastante à frente  deles em termos de organização. Não teremos as coisas 

todas consolidadas, obviamente, como sabem isto não se faz nem se consolida, mas 

agora vamos consolidar isto e no próximo ano vocês terão aqui com certeza 

possibilidades de comparar as contas e mais do que isso, poderão em qualquer uma 

dessas rubricas perguntar aos serviços a que corresponde, isto é transparência e vai 

marcar o futuro, porque as pessoas antes de fazerem as despesas sabem que vão ter 

que prestar contas e sabem que vão ter que ser transparentes, vão ter que pensar porque 

é o dinheiro público que está em causa e que temos que prestar contas dele.”---------------- 

--------- Terminadas as intervenções deste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da 

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

quinze abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

relativa ao Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respectiva 

avaliação, bem como os documentos de Prestação de Contas referentes ao ano 2007. ---- 

---------------------------------------- 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 feita a seguinte intervenção: ----------------------------------------------------- 
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--------- António Augusto da Conceição – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local: -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Estou aqui hoje e foi com alguma atenção que ouvi a apresentação das contas 

feita pelo Senhor Armando Ferreira, do Partido Socialista. Há uma coisa que eu gostava 

de saber, Senhor Armando Ferreira, já que falou  em canis, na festa do leitão e etc, não 

falou em quanto é que a Câmara Municipal gastou na ADSE durante dois mil e sete e eu 

gostava de saber esse dado. Eu não tenho acesso às contas e pensava que o partido 

Socialista aqui hoje o fizesse, pela coragem que tem tido nesta Assembleia sobre a 

ACASA e sobre a ADSE, que houvesse uma comparação própria, não só para as 

pessoas saberem. Eu, como cidadão e munícipe, também me interesso por isso e 

gostava de ouvir aqui do Partido Socialista quanto é que foi gasto em dois mil e sete com 

a ADSE. Esta é a minha primeira questão, que fica no ar e que gostava que um dia me 

respondessem. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A segunda questão que eu gostaria de deixar aqui nesta Assembleia, é que com todo 

este envolvimento nesta questão das contas e a situação que se foi verificando com as 

jornadas que aqui se passaram, há questões positivas e questões negativas. Eu não 

estive presente, gostaria muito de ter participado nessas jornadas mas ninguém me 

convidou nem participou à minha entidade sindical que também tem alguma influência 

nesta questão das jornadas. Gostaria de deixar um alerta ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda, já o fiz aqui algumas vezes mas o Senhor Presidente 

nunca me deu ouvidos e agora queria deixar aqui uma questão que é importante 

principalmente para ele, porque o Senhor Presidente, na última Assembleia, referiu aqui 

uma situação muito grave perante a minha pessoa depois de eu ter intervido, quando 

disse aqui que quem estava a lutar pelos interesses da ACASA eram aqueles que pior se 

serviam do sistema. Eu sou o Presidente da Assembleia Geral da ACASA, muito respeito 

e dignidade tenho por si e o Senhor devia ter por mim também, mas peço-lhe uma coisa, 

ou se retrata publicamente ou vamos resolver este caso na justiça. ------------------------------

--------- A terceira questão, o Senhor não tem culpa mas pode informar-se dessas 

questões, por ser Presidente da Câmara não lhe permite essas situações, deixe, de uma 

vez por todas, Senhor Presidente, de cometer ilegalidades sobre os funcionários desta 

Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Para terminar e já que estamos depois da meia-noite, aproveito para saudar aqui 

todos os trabalhadores portugueses pelo Primeiro de Maio.”----------------------------------------  

--------- 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, foi aprovada 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Por último, o Senhor Presidente de Mesa deu por encerrada esta Sessão da 

Assembleia Municipal, da qual, para constatar, se lavrou a presente Acta, que vai ser 

assinada pelo Presidente e pelo primeiro Secretário de Mesa. ------------------------------------- 

  


