
 ACTA  DA  TERCEIRA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA REALIZADA  

EM  DEZANOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E OITO 

                                                             

 

--------- No dia dezanove de Junho de dois mil e oito, teve lugar no Salão Nobre dos 

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

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

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

--------- UM. UM – Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 25 de Abril 

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

--------- UM. DOIS – Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 30 de Abril de 

2008; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- TRÊS – 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 – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de Aprovação da CARTA EDUCATIVA, nos termos da proposta e do parecer do 

Conselho Municipal de Educação, e ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 19.º do 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, e da alínea a), do n.º 2, do artigo 19.º, da Lei nº 

159/99, de 14 de Setembro; ----------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. TRÊS – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de Aprovação do REGULAMENTO MUNICIPAL DA COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA, nos termos da proposta e do parecer do Conselho Municipal de Educação, e ao 

abrigo do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---------

--------- TRÊS. QUATRO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda de Aprovação do REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, nos termos da proposta e do parecer do 
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Conselho Municipal de Educação, e ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 

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

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

--------- TRÊS. CINCO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda de revogação da anterior deliberação de suspensão do PLANO DIRECTOR 

MUNICIPAL (suspensão parcial) para a Giesteira Norte e Casarão, com nova proposta 

para a suspensão parcial do Plano Director Municipal, e estabelecimento de medidas 

preventivas, para estas duas áreas do concelho, nos termos da proposta, e ao abrigo do 

disposto nos artigos 100.º e 107.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro; -------------------

--------- TRÊS. SEIS – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de revogação da anterior deliberação de elaboração do PLANO DE PORMENOR DO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO, com nova proposta de delimitação da área de 

suspensão, por adicionamento à área do Plano de Pormenor de uma zona de protecção, 

nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto nos artigos 74.º, 77.º e 100.º do Decreto-

Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. SETE – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de revogação da anterior deliberação de elaboração do PLANO DE PORMENOR DO 

PARQUE EMPRESARIAL DA GIESTEIRA NORTE, com nova proposta de delimitação da 

área de suspensão, por adicionamento à área do Plano de Pormenor de uma zona de 

protecção, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto nos artigos 74.º, 77.º e 100.º 

do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro; ----------------------------------------------------------

--------- TRÊS. OITO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de aprovação do RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL A UM 

ENTREPOSTO LOGÍSTICO DA EMPRESA LIDL & Companhia, nos termos da proposta, 

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

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na 

alínea c), do n.º 3, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com a 

redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, e na alínea d), do 

artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 169/89, de 14 de Junho. ------------------------------------------------  
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--------- 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 DANIELA CARINA ALVES MENDES. -----------------------------

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

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

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

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

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

ANDRADE, DANIELA CARINA ALVES MENDES, CARLOS ALBERTO BAPTISTA 

GUERRA, MARCO ANDRÉ DE CARVALHO ABRANTES, 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, MARIA 

VITÓRIA RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, 

JORGE DA SILVA MENDES, MANUEL PEREIRA ALMEIDA, MANUEL DE ALMEIDA 

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

FERRÃO, DÁLIA MARIA SILVA SANTOS COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, 

DÁRCIO SIMÕES TAVARES, VICTOR RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA 

DUARTE, MÁRIO RAMOS MARTINS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e 

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

--------- Esteve ausente JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO. -------------------------------------

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

DA FONSECA e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, JOÃO 

CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, MARIA PAULA 

DA GRAÇA CARDOSO e CARLOS JORGE PICADO VAZ FRANCO. --------------------------- 
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----------------------------------- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA ------------------------------------ 

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

--------- Gabinete do Governador Civil de Aveiro: ---------------------------------------------------

--------- “Encarrega-me o Senhor Governador Civil do Distrito de Aveiro, Dr. Filipe Neto 

Brandão, de acusar a recepção da cópia da Moção aprovada por essa Assembleia, em 

Sessão Ordinária de 30 de Abril de 2008, relativa à construção da ligação Águeda-Aveiro 

e alargamento do IC2 de Coimbra-Águeda-Oliveira de Azeméis, que V/ Ex.cia teve a 

amabilidade de lhe enviar, que mereceu a melhor atenção.” ---------------------------------- -----

--------- Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das 

Comunicações: -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Na sequência do assunto supra mencionado, encarrega-me Sua Excelência o 

Secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas de agradecer a V/ Ex.cia o envio a 

este Gabinete da Moção de 30 de Abril de 2008 e informar que ao seu teor foi prestada a 

melhor atenção.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Gabinete do Primeiro-Ministro: -----------------------------------------------------------------

--------- “Encarrega-me o Senhor Primeiro-Ministro de acusar a recepção da carta de V/ 

Ex.cia, de 6 de Maio, e de informar que foi prestada a devida atenção à Moção da 

Assembleia Municipal sobre “construção da ligação Águeda-Aveiro e alargamento do IC2 

Coimbra-Águeda-Oliveira de Azeméis.” -------------------------------------------------------------------

--------- “Encarrega-me o Senhor Primeiro-Ministro de acusar a recepção da carta de V/ 

Ex.cia, de 6 de Maio, e de informar que foi prestada a devida atenção à Moção da 

Assembleia Municipal aprovada na Sessão Ordinária de 30 de Abril.” ---------------------------

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

--------- “Wilson José de Oliveira Dias Gaio, Presidente da Junta de Freguesia de Barrô, 

não podendo participar na Sessão da Assembleia Municipal a realizar no dia 19 de Junho, 

por motivos particulares, vem solicitar a V/ Ex.cia se digne justificar a sua falta, indicando 

para o substituir, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 38º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, Maria Vitória Rodrigues de Oliveira Santos.” ----------------------------------------------

--------- Presidente da Junta de Freguesia de Castanheira do Vouga: -----------------------

--------- “Victor Manuel Abrantes Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Castanheira 

do Vouga, não podendo por motivos particulares, participar na Sessão da Assembleia 

Municipal que se realiza no próximo dia 19 o corrente, vem solicitar a V/ Ex.cia se digne 
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justificar a sua falta e indica para o substituir, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 38º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com a redacção da Lei n.º 5-A/02 de 11 de Janeiro, 

o Senhor Manuel Pereira Almeida, Secretário da Junta de Freguesia.” --------------------------

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

--------- “Manuel Antunes de Almeida, membro eleito dessa Assembleia Municipal, no 

seguimento da convocatória enviada para a 3ª Sessão Ordinária a realizar dia 19 de 

Junho, vem muito respeitosamente solicitar a suspensão do mandato pelo período de 60 

dias, por motivos de doença comprovada, nos termos o disposto no n.º 3, línea a), do 

artigo 77º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que foi dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.” ----------------------------------------------------------------------------

--------- Terminada a leitura da correspondência recebida, o Presidente da Mesa da 

Assembleia submeteu a votação o pedido de suspensão do mandato formulado por 

Manuel Antunes de Almeida, tendo-se verificado que o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Posto isto, e porque se encontrava presente o membro que se seguia na lista do 

respectivo partido, Marco André de Carvalho Abrantes logo foi aferida a sua identidade e 

legitimidade, tendo o mesmo assumido as funções de Membro de Assembleia Municipal. -

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

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

--------- UM. UM – Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 25 de Abril 

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 unanimidade, deliberou 

aprovar o texto da acta referente à Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 25 

de Abril de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- UM. DOIS – Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 30 de Abril 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 unanimidade, deliberou 

aprovar o texto da acta referente à Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 30 de 

Abril de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------- 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: -------------

--------- Nuno Ricardo Martins Figueiredo Nunes: ---------------------------------------------------

--------- “Eu tenho algumas chamadas de atenção que gostaria de ver esclarecidas. A 

primeira tem a ver com a data da realização das sessões, porque já por diversas vezes foi 

aqui pedido que as sessões fossem realizadas de preferência a uma sexta feita, para o 

bem de todos e para o bom andamento da Assembleia. Eu gostaria de saber o porquê 

desta Assembleia a uma quinta-feira, quando todos já concordamos que o melhor seria 

realizá-la a uma sexta-feira. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Também gostaria de ver esclarecido o facto de continuarmos insistentemente a 

receber a informação para as sessões em cima da hora. Acabamos de receber ontem a 

informação para esta Sessão, o que é lamentavelmente tarde. Nós temos o nosso 

trabalho e o tempo é escasso para analisarmos a informação. Acho que era importante a 

Câmara rever o envio da documentação para a Assembleia, porque é lamentavelmente 

tarde recebermos a informação na véspera da Assembleia. ----------------------------------------

--------- Gostaria também de perguntar ao Senhor Presidente da Câmara e porque já é 

público as notícias relativamente às obras no rio e dentro daquilo que está elaborado no 

Plano de Turismo da Câmara e porque considerado que está também englobado nesse 

plano de Turismo e depois da limpeza que foi feita na Pateira que futuro é que nós 

queremos e que vamos ter para a Pateira? Uma vez que as obras de limpeza avançaram, 

gostava de saber o que é que está previsto para a Pateira, mas também para o rio e para 

a baixa ribeirinha. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Embora não tenha sido organizado totalmente pela Câmara, mas queria dar os 

parabéns pela organização do Motocross e pela forma como decorreu. Eu acho que há 

poucas cidades no país que conseguem acolher um Mundial do que quer que seja. Nós 

conseguimos acolher, o Mundial de Motocross tem câmaras de televisão espalhadas por 

Águeda e nós ainda não soubemos aproveitar essa potencialidade. Águeda, nesse fim-

de-semana esteve no centro do mundo, teve aqui muitos estrangeiros e acho que era 

importante no futuro nós sabermos aproveitar essa mais valia. Há actividades que 

poderiam ter sido organizadas à volta disso. Era uma situação que era importante rever. -

--------- Para finalizar e relativamente a uma visita que eu fiz a uma estação de caminhos-
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de-ferro, mais especificamente à estação de Mourisca do Vouga, eu gostaria de saber se 

há algum projecto para reestruturação das estações de caminho de ferro. Eu convido toda 

a gente a visitar a estação da Mourisca mas alerto para terem cuidado ao entrar porque a 

qualquer momento pode cair. Era importante saber se da parte da CP ou da REFER, há 

algum projecto de reestruturação das estações, caso contrário mais vale acabar com a 

linha, porque aquilo está num caso caótico. Era importantes reverem a situação das 

estações porque a qualquer momento aquilo está numa situação perigosíssima, em que 

pode morrer alguém. Aproveitem aquilo turisticamente, façam um projecto qualquer com a 

CP e a REFER, aproveitem a linha turisticamente como há em muitas zonas do país, mas 

acho que há possibilidades de aproveitar ou então acabem com aquilo porque realmente 

está um perigo constante para quem lá passa.” --------------------------------------------------------

--------- Presidente da Mesa Paulo Manuel Matos Soares: -----------------------------------------

--------- “Penso que a sua intervenção foi toda dirigida relativamente a questões colocadas 

ao Senhor Presidente da Câmara. As sessões da Assembleia são marcadas sempre de 

acordo entre o Presidente da Assembleia e o Presidente da Câmara, porque se fosse de 

acordo só com o Presidente da Assembleia elas seriam marcadas sempre no último dia 

do mês. A explicação dada tem a ver com o acordo entre o Presidente da Assembleia e o 

Presidente da Câmara para ser nesta altura porque isso tem a ver com a urgência dos 

assuntos que fazem parte da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------

--------- Registamos a sua opinião, mas penso que não é relevante para aquilo que muito 

interessa. Não há mais ninguém que tenha mais flexibilidade do que o Presidente da 

Mesa da Assembleia no que toca à marcação das Sessões. Os Senhores Membros 

quando entram nas listas das eleições têm que perceber que têm compromissos que têm 

que cumprir, portanto a marcação é feita de acordo com as vontades, é de acordo com a 

mesa e de acordo com a relevância dos interesses do Concelho.” -------------------------------- 

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

---------“Na última assembleia vim aqui manifestar o meu desagrado por a Câmara não se 

fazer representar na cerimónia de entrega de prémios em Aguada de Cima. Hoje quero 

fazer o contrário, porque em Recardães, no último fim-de-semana, tivemos várias 

actividades desportivas e culturais, no sábado tivemos a primeira feira da saúde onde 

esteve presente o Senhor Doutor Edson Santos em representação da Câmara. Quero 

agradecer também a presença da Doutora Paula Franco e do Doutor Carlos Franco no 
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festival cultural da noite. No domingo, o Senhor Presidente da Câmara deu-nos o prazer 

de estar connosco, o que muito agradeço, assim com a alguns membros desta 

assembleia que passaram por lá, também agradeço a visita que nos fizeram. ----------------

--------- Quero lembrar que amanhã, sexta-feira, temos as marchas populares, no sábado 

temos uma noite de orientação pedestre, organizada em conjunto com a Junta de 

Freguesia, as Colectividades Desportivas e Culturais e o Centro Paroquial. No domingo 

temos novas actividades desportivas. Convido todos os presentes a passarem por lá e 

agradeço a todos que estiveram lá presentes, especialmente ao Senhor Presidente da 

Câmara.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Neste período da ordem do dia, gostaria de deixar aqui três mensagens. A 

primeira para o Doutor Antunes de Almeida, líder da bancada do Partido Social-

democrata, pelo conhecimento que todos têm, está a passar por um momento de saúde 

delicado, a quem desejamos as rápidas melhoras. ----------------------------------------------------

--------- Queria também deixar aqui uma nota de satisfação como Aguedense, para a 

atribuição da Comenda da Ordem de Mérito a um ex-Presidente desta Assembleia, 

Senhor Augusto de Almeida Gonçalves, empresário, dirigente impulsionador, homem 

ligado à área empresarial, social, cultural, desportiva e política, um dos principais 

dinamizadores e fundadores da Associação Industrial de Águeda. É por isso um dever 

desta Assembleia que se reconheça a justiça da atribuição desta comenda ao nosso 

concidadão Aguedense por sua Excelência o Senhor Presidente da República. --------------

--------- Quero fazer uma outra nota para um homem de Águeda, um ex-Presidente de 

Junta, cuja Freguesia e Associações da Freguesia lhe prestaram há dias um tributo, 

nomeadamente falo do Senhor Ivo Tomás Domingues. É mais do que justa e merecida a 

homenagem patrocinada pelas Associações, Instituições e Junta de Belazaima e acho 

que é pouco para quem tanto tem dado e irá de certeza continuar a dar, à Freguesia e ao 

Concelho. O seu exemplo de vida de cidadão exemplar deve também ser enaltecido 

nesta Assembleia Municipal por todos. -------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente do Executivo somos um dos países do mundo mais 

dependentes em combustível. No ano em curso está a custar à economia portuguesa 

mais de sete mil milhões de euros, quatro por cento do PIB. Em 2008 a factura energética 

deverá subir aos cerca dos trinta por cento, estes cenários evidenciam uma preocupação. 
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Em Portugal, infelizmente a estratégica económica não nos está a levar a uma maior 

eficiência. O desperdício de energia atinge os sessenta por cento. Temos uma manifesta 

falta de regulamentação na construção dos edifícios e também dos sistemas de 

transportes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente que medidas adoptou o seu Executivo na gestão da frota das 

viaturas, dos equipamentos e máquinas da autarquia? Que medidas pensa implementar 

para fomentar as boas práticas da eficiência energética nas construções de edifícios? 

Que pensa fazer no ordenamento urbano, de forma a criar medidas sobre os transportes 

e circulação automóvel na cidade e no Concelho? ----------------------------------------------------

--------- Que medidas já implementou o Executivo para combater as ineficiências que 

todos vamos detectando, dia-a-dia na iluminação pública? -----------------------------------------

--------- Senhor Presidente do Executivo pego no Plano de Actividades de 2007 e estamos 

em Junho de 2008: “Em 2007 estará pronto o PDM, não prometemos o que não podemos 

fazer, só assumimos compromissos que estamos certos de poder realizar.” Esta 

afirmação é um afirmação que em 2008 não está concretizada. Qual é o ponto de 

situação do PDM neste momento? Qual é a nova data que nos tem a apontar para a sua 

conclusão? --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, vender promessas que sabemos não vir a realizar, não está 

de acordo com a forma de estar na vida pública. Esta é também uma frase 

contextualizada no Plano de Actividades para 2007, tem como agora, o mesmo peso 

político e o Senhor Presidente tem que assumir aqui uma derrota nesta matéria. ------------

--------- Um segundo aspecto que lhe lanço como desafio também, Senhor Presidente, no 

mesmo Plano de Actividades para 2007, está mencionado textualmente que: “O ano 

ficará marcado por assumirmos de forma determinada a construção do açude no rio 

Águeda. O rio e as suas envolventes verão durante o ano de 2007 intervenções 

estruturantes que alterarão de forma significativa a baixa da cidade e transformarão no 

parque urbano que a cidade necessita…” Estamos em Junho de 2008 e só agora o 

Senhor Presidente, com pompa e circunstância, como noutras circunstâncias também, 

apresenta dois projectos de reconversão das margens norte e sul do rio, na zona que 

atravessa a sede do Município. Faço também aqui minhas as palavras do membro desta 

Assembleia, Ricardo Nunes, sobre esta matéria. ------------------------------------------------------

--------- Quais os timings? O que é que pensa fazer em concreto? Será que quando o 
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Senhor Presidente diz na apresentação deste projecto, que o investimento global atinge 

nove milhões de euros, quanto representa para o erário da Autarquia este investimento? 

As candidaturas ao QREN contemplam que montantes de comparticipações possíveis ou 

previsíveis no âmbito do QREN? ---------------------------------------------------------------------------

--------- Qual é a salvaguarda patrimonial dos novos espaços previstos em situação de 

cheias? Tem alguma promessa do Governo Central para construção de alguma barragem 

ou de algo que efectivamente possa regularizar as cheias do rio? --------------------------------

--------- Senhor Presidente, recordo-lhe que o muro está em recuperação no Largo 1º de 

Maio, infelizmente, o muro caiu há mais de dois anos. Só no início deste ano é que os 

trabalhos foram iniciados e prevê-se a sua conclusão para meados deste Verão. É 

estranho que apenas dois anos depois as obras se tenham iniciado e que esteja ainda a 

situação que está. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Terminava esta minha primeira intervenção lendo-lhe também do Plano de 

Actividades de 2007, um aspecto que a todos, de certeza, chama a atenção, porque não 

é efectivamente uma realidade, quando em 2007 o Executivo prometia que: “…os 

buracos abertos para a colocação de ramais de água serão tapadas e as ruas reparadas 

de forma eficiente para que a cidade e o Concelho adquiram a imagem que todos 

queremos.” Os Senhores Presidentes de Junta melhor do que ninguém e nós cidadãos do 

Concelho, sabemos que isto não é verdade. Isto é uma promessa que continua também 

por cumprir.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Paulo Nuno de Almeida Alves: ------------------------------------------------------------------

--------- “Eu venho fazer algumas sugestões ao Executivo, nomeadamente algumas 

preocupações que afectam a minha freguesia. ---------------------------------------------------------

--------- Tendo sido ontem alertado por um freguês meu, queria deixar á Assembleia um 

pequeno estudo que fiz relativamente à questão do pagamento da água. Uma família de 

cinco pessoas numa zona rural, em que eu estimei 25 metros cúbicos de água por mês, 

vai pagar só de água vinte e um virgula quarenta euros, sem falar em taxa de 

saneamento, tarifa doméstica. Vinte e cinco metros cúbicos dá cinco metros cúbicos por 

pessoa, uma pessoa gastando cinco metros cúbicos de água paga, um vírgula dois euros 

ou seja cinco habitações irão pagar seis euros. Isto quer dizer que uma família grande 

numa época de crise que vivemos, irá pagar quatro vezes mais do que cinco habitações. -

--------- Deixo este alerta ao Senhor presidente para ver se pode arranjar uma taxa 
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intermédia, ou se pode haver um estudo de forma a poder compensar as famílias grandes 

que normalmente são famílias que têm algumas dificuldades financeiras. ----------------------

--------- Queria também deixar um alerta relativamente ao saneamento. Aguada de Baixo 

tem sensivelmente noventa por cento de saneamento na freguesia. Eu sugeria, caso 

fosse possivelmente, que fosse feita uma situação de excepção, transitória para que 

houvesse uma taxa de ligação mais baixa e se possível com pagamento a prestações e 

também no que respeita ao licenciamento, porque grande parte das habitações para 

serem ligados têm que estar licenciadas, têm que ter a licença de habitabilidade, o que é 

difícil em algumas situações. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria também deixar outro reparo relativamente ao plano estratégico de turismo. 

Quanto a mim deveria estar incluído o rio Cértima, Aguada de Baixo, Barrô e o Concelho 

iriam ganhar se tivesse o rio Cértima incluído nesse plano estratégico. -------------------------

--------- Queria também dar conhecimento que Aguada de Baixo tem tido alguns 

problemas relativamente a algumas falhas de iluminação pública e a empresa que está a 

fazer essa reparação tem andando há imenso tempo para reparar e não repara e já lá vão 

meses e meses que esta situação se mantém. ---------------------------------------------------------

--------- Faço também minhas as palavras do Parada Figueira relativamente a um 

conterrâneo de Aguada de Baixo, o Senhor Augusto Gonçalves.” --------------------------------

--------- Carla Eliana da Costa Tavares: -----------------------------------------------------------------

--------- “Eu só venho cá porque entretanto foi-nos remetido pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal a comunicação recebida por parte do gabinete do Secretário de 

Estado Adjunto da Justiça referente à moção apresentada nesta Assembleia pelo Partido 

Socialista e quanto a isto eu só queria dizer o seguinte. Contrariamente ao que é habitual, 

o Partido Socialista, representado nesta Assembleia, fez uma moção de censura contra o 

Governo que também é do Partido Socialista, que considerávamos efectivamente que o 

Concelho de Águeda tinha sido prejudicado e estávamos, obviamente descontentes com 

esta situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Da leitura que fizemos desta resposta que recebemos do Gabinete do Senhor 

Secretário de estado parece que há noticias que a confirmarem-se, todavia parece-me 

que é de termos cautela porque já no passado nos foram ditas algumas coisas, mas 

daquilo que aqui é dito quanto à possibilidade de instalação no Município de Águeda, de 

um Juízo de Execução que abrangerá a nova comarca que, presumo eu, seja a NUT III, 
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que abrangerá Anadia, Oliveira do Bairro, etc. A confirmar-se esta situação, parece-me 

que é de louvar porque efectivamente esta era uma situação que estava a causar alguma 

preocupação, nomeadamente aos meus colegas advogados aqui da Comarca de 

Águeda, porque para haver execução das sentenças proferidas teríamos que talvez ir a 

Aveiro porque não estava ainda previsto nenhum Juízo de Execução para a nova 

Comarca que vai ser criada. A confirmar-se esta informação que nos foi prestada, acho 

que nos devemos congratular porque será certamente uma boa notícia. ------------------------

--------- Quanto ao resto e na senda daquilo que o meu colega Nuno Ricardo disse quanto 

à marcação da Assembleia para o dia de hoje, ao que parece amanhã há congresso para 

o PSD e claro que desejamos que tenham um bom congresso e que tudo corra bem.” -----

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

--------- “Depois de ouvir falar sobre a obra do muro do rio queria dar uma sugestão. 

Penso que as obras que têm sido executadas pela Câmara, se calhar, não estão a ser 

executadas nos prazos e com os procedimentos correctos e pode dizer-se que o Senhor 

Presidente é um homem de sorte porque aquela obra era para ser feita em cerca de dois, 

três meses e em tempo seco e vocês sabem em que altura é que foi começada. Eu penso 

que futuramente, para obras desta envergadura, as devem lançar em tempo correcto e 

em tempo útil, porque uma obra que já vai em sete meses é realmente um risco. ------------

--------- A outra sugestão que lhe faço aqui em público é que vendo a obra do muro 

crescer onde está a ser executado, penso que é altura de reforçar os pilares da ponte, 

porque se não o fizer pode correr o risco de dar cabo da ponte, porque quando vier muita 

água vai ser reflectida no sentido dos pilares da ponte. ----------------------------------------------

--------- Gostaria de dar conhecimento que vim à Câmara Municipal fazer o meu manifesto 

em como as obras de Aguada de Cima não estavam a ser executadas de forma correcta, 

mas o meu manifesto não valeu de nada porque as obras foram concluídas tal e qual 

como estavam planeadas, tendo alertado que os tapetes estavam a ser feitos em 

estradas que levaram saneamento. Ao contrário da informação que me deram aqui, que 

não tinham saneamento, mas só uma estrada é que não tinha saneamento, as outras 

estradas tinham saneamento e águas. Acontece que fizeram uma rega nas estradas, mas 

uma rega daquelas que só pode ser executada em estradas direitas, não em estradas 

tortas e aquelas estradas estavam tortas. Se não queriam gastar tanto dinheiro, deveriam 

ter mandado desempenar as estradas e deixavam ficar e um dia mais tarde punham uma 
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camada fina de tapete. É assim que se faz em todo o lado do mundo, são as regras de 

construção. Porque é que há-de ser em Aguada de Cima estas experiências todas? Eu 

questiono se executavam aqueles tapetes na cidade de Águeda? --------------------------------

---------Eu tive o cuidado de vir à Câmara para tentar corrigir antes de acabarem as obras 

e lamento hoje ter de vir aqui falar sobre esta situação e ser sempre o crítico, mas eu 

tenho que dizer isto porque as pessoas caem-me todas na Junta pensando que sou eu 

que mando fazer aqueles trabalhos. -----------------------------------------------------------------------

--------- Quero lembrar o Senhor Vereador que agora é tempo do calor e nós precisamos 

das máquinas para limpar e desimpedir os caminhos contra os incêndios.----------------------

--------- Fala-se muito nos jornais que há uma modernização, mas a modernização tem 

que ser com a prática e que tudo funcione. Eu gostava que as equipas das Câmaras 

funcionassem a cinquenta por cento do que funcionam as privadas e que tivessem 

regras. É a altura de pôr as equipas a funcionar porque temos o Verão à porta e temos 

que executar os nossos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------

--------- Quero também questionar porque é que vocês fazem as obras a meio? Em São 

Martinho fizeram metade da obra. A obra estava planeada com aquedutos, agora veio a 

chuva e estragou o resto do trabalho que estava feito.------------------------------------------------

--------- A minha sugestão é que façam menos mas bem feito, porque o que vocês fizeram 

em Aguada de Cima de certeza que não faziam aqui em Águeda. Convido-vos a todos a 

passarem por Aguada de Cima para verem o trabalho que executaram e depois digam-

me se eu sou o crítico ou se tenho razão.” ---------------------------------------------------------------

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

--------- “Aqui foi referido pelo Senhor Parada Figueira a atribuição da comenda ao Senhor 

Augusto Gonçalves, com a qual eu me congratulo, só que fico surpreendido porque acho 

que se devia realçar sempre que são atribuídas comendas no Concelho de Águeda a 

todos os cidadãos e não só a estes que de algum modo pertencem às listas do PSD, 

porque há muitos outros que não são do PSD que aqui nunca são lembrados e a 

memória do Concelho de Águeda isso exige e por princípios que devem ser sãos, todos 

os outros devem ser lembrados nesta Assembleia. ---------------------------------------------------

--------- Aqui reitero os votos de rápido restabelecimento ao meu caro amigo Doutor 

Antunes de Almeida, que só hoje soube que estava impossibilitado. -----------------------------

--------- O comportamento do PSD tem sido sempre igual relativamente a muitas situações 
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a nível do Concelho. Eu, às vezes, lembro-me e até tenho vontade de frasear Camus 

quando ele diz que às vezes tem nostalgia dos primatas. É que aquilo que os primatas 

transmitem é aquilo que pensam na verdade e não deixam ideias subentendidas, nem 

deixam segundas intenções pendentes nas suas afirmações. Eu cada vez começo a ter 

mais nostalgia dos primatas, cada vez que ouço os actuais humanos e aqueles que nos 

rodeiam relativamente às críticas estuporadas que fazem de tudo aqui e que pretendem 

que este Concelho seja negativo. A hipocrisia e as segundas intenções são coisas que 

nós, pessoas sérias, devemos evitar. É por isso que o Armando Ferreira é danado, 

porque tem sempre na ponta da língua, não tem a diplomacia daquilo que se diz do 

diplomata, porque ele nunca serviria para ser político porque ele na hora certa diz aquilo 

que pensa e aquilo que sente e não está aqui a fazer jogo de inverdades e afirmações 

polidas para transmitir ideias, que não são aquelas que realmente reflectem o estado do 

Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu até respeito muitas vezes as posições da oposição, mas quando são feitas de 

forma serena, vincada e acesa em princípios que são aqueles que transmitem a realidade 

do concelho. Mas o Concelho de Águeda é um concelho respeitado, não é um Concelho 

vinculado pela mediocridade, pela essência é um Concelho respeitados pelos princípios 

sãos, correctos e que lhe dão visibilidade a nível nacional. -----------------------------------------

--------- Acerca da intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de 

Baixo, eu fiquei alarmado e surpreendido quando disse que há muita gente em Aguada 

de Baixo que não consegue ter as suas condições normalmente resolvidas porque as 

casas não estão licenciadas. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação ao dizer que no Plano Turístico o Cértima não foi considerado, parece-

me que há aí qualquer coisa de negação da verdade, é que a Pateira é Cértima e o 

Cértima começa nas faldas sul da Serra do Buçaco e segundo os seus princípios a 

Câmara Municipal teria que desenvolver uma actividade de desenvolvimento turístico e 

de alteração turística a começar desde lá de cima, perto de Souzelas. A Pateira é 

Cértima, isso que fique bem explícito. ---------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente ao Senhor Presidente de Aguada de Cima eu fico satisfeito porque 

afinal diz que se fazem obras em Aguada de Cima, afinal fizeram-se lá algumas, fizeram-

se foi mal feitas, porque de certeza começou-se pelo fim. Quando diz relativamente às 

obras do rio, que a Câmara está com uma sorte tremenda, está com uma sorte tremenda 
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porque as obras foram mal lançadas. É capaz de me dizer agora qual é o período bom 

para lançar as obras que sejam tocadas pelos desenvolvimentos em termos de 

enchentes? Com estas mudanças climatéricas que nós assistimos não sabemos quando 

é que é bom e quando é mau. O Inverno, segundo o ponto de vista da chuva começou 

em Maio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor reclama muitas coisas, reclama que não há dinheiro para fazer a 

manutenção e a satisfação das obras que tem na sua freguesia, já o ouvi dizer que não 

tem verbas para manter os seus jardins como deviam ser, não sei se neste momento já 

as tem, se tiver fico satisfeito por isso, mas se não as tem significa que tem determinado 

tipo de investimentos e desenvolvimentos em termos ambientais e em termos lúdicos que 

as outras freguesias não têm. Hoje nós temos que pensar seriamente que um 

investimento não passa só por fazer, passa fundamentalmente pelo desenvolvimento, por 

manter aquilo que queremos. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Para finalizar, aproveito só para reafirmar a observação da Carla Eliana e a 

pergunta do Ricardo, é que já não é a primeira vez que se marca uma Assembleia à 

quinta-feira, já é a segunda vez e curiosamente são dois congressos do PSD seguidos.” --

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

--------- “Efectivamente reparei e já aqui foi mencionado, a preocupação da marcação 

desta Assembleia para uma quinta-feira invocando algumas pessoas, que terá a ver com 

o congresso do PSD. Fico satisfeito com isso, como líder do PSD em Águeda, que os 

membros do Partido Socialista se preocupem com o PSD porque efectivamente manifesta 

preocupação, não só ao poder local como se calhar ao poder nacional. ------------------------

--------- Queria também aqui deixar algo que tem sido apanágio do PSD neste mandato, 

que é a elevação das intervenções nesta casa do povo de Águeda. Lamento que nem 

todos tenham a capacidade de ter a mesma elevação nas suas intervenções, porque não 

houve da minha parte e de qualquer membro do Partido Social-democrata, qualquer 

intervenção de abordasse o tema ou personalidade de primatas. Lamento e exijo que 

quem fez essa intervenção se venha aqui retratar porque caso contrário, o Partido Social 

Democrata ou eu em particular, irei agir em conformidade, pelo respeito que todos que 

estão desse lado, seja de que partido for, seja de que Junta de Freguesia for, todos nós 

merecemos. Chega! É tempo de as intervenções de baixo nível acabem nesta 

Assembleia. As questões que foram colocadas ao Executivo, foram com elevação, foram 
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nos termos da política correcta, justa, com educação. É tempo também de a comunicação 

social estampar isto nas páginas dos seus jornais, para que as pessoas percebam quem 

efectivamente tem elevação no debate político dos temas que a todos nós, cidadãos de 

Águeda, nos preocupam.” ------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu não venho reclamar nem exigir nada ao Executivo, estou aqui para transmitir o 

pensar de um homem da serra. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Ainda esta semana eu li nos jornais duas páginas a falar sobre os fogos florestais. 

Eu queria pedir ao Senhor Presidente da Câmara que não falem mais nos fogos florestais 

nos jornais, porque isso é incentivar os incendiários e Agadão já arde. Como Agadão tem 

sido uma freguesia constantemente fustigada pelos incêndios, peço que não vão mais 

para os jornais dizer que estão preparados e que têm viaturas de combate aos incêndios 

e etc. Eu compreendo e tenho conhecimento do esforço que tem feito o Executivo nesse 

ramo e agradeço ao Senhor Presidente e à sua equipa por tudo o que têm feito.” -----------

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

--------- “Quanto ao retratar a minha intervenção, eu não abomino, nem denigro, nem vou 

sequer negar a minha desistência como primata. Eu sou um primata evoluído. Há aqueles 

primatas menos evoluídos e há aqueles primatas que não querem ser primatas. -------------

--------- Relativamente a isso e tendo em atenção as observações do Senhor Presidente 

da Comissão política do PSD, eu só quero relembrar intervenção do Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Aguada de Cima relativamente ao Senhor Vereador João 

Clemente há muito pouco tempo. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Há um tipo de intervenção directa, menos polida, menos política, aquela 

intervenção da pessoa que não tem segundas intenções e há outro tipo de intervenção, 

aquela que tem segundas intenções, mas que vai dizendo a mesma coisa, de maneira 

manipulada com uma outra capacidade de linguagem.” ----------------------------------------------

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

--------- “O senhor Armando Ferreira, se calhar, não ouviu o que eu disse em relação à 

obra do rio. O que eu disse é que nós temos tempo para executar a obra e do meu ponto 

de vista, Junho, Julho e Agosto seria tempo mais do que suficiente para a execução dos 

trabalhos e o risco seria muito inferior, com uma empresa capacitada para o fazer. ---------

--------- Em relação às obras que executaram em Aguada de Cima, que o Senhor diz que 
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são muitas, eu sugiro que primeiro deve ir lá e verificar a forma como foram feitos os 

trabalhos e depois é que me deve responder. ----------------------------------------------------------

--------- Em termos de esclarecimentos quanto à intervenção que fiz sobre o Senhor 

Vereador, que veio agora chamar a atenção nesta Assembleia, quero que saiba que 

aquilo que eu disse foi dito porque tinha razões para o dizer.” -------------------------------------

--------- Presidente da Mesa Paulo Manuel Matos Soares: -----------------------------------------

--------- “Quanto à questão levantada pelo Nuno Ricardo relativamente ao envio tardio da 

documentação das sessões, o Senhor Presidente da Câmara é testemunha mais que 

suficiente para atestar perante os Senhores da minha insistência para que essa 

documentação seja apresentada a tempo. Já chamei a atenção várias vezes para esse 

assunto, sei que é difícil preparar tanta documentação, mas é matéria que compete aos 

serviços municipais. Portanto, Senhor Presidente agradecia que se referisse a essa 

matéria, porque eu subscrevo inteiramente as preocupações do Nuno Ricardo.” -------------

--------- O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para responder às questões 

colocadas no Período de Antes da Ordem do Dia: -----------------------------------------------------

--------- “Eu começaria mesmo por esse ponto, pedindo desculpa, mas o que se passou 

desta vez é que foi detectado um lapso, visto que não foi enviada toda a documentação 

que devia ter sido e não queremos, de forma nenhuma, estar a ocultar informação e em 

vez de estarmos a tentar justificar o injustificável assumimos o erro e mandámos o resto 

da documentação em falta. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre as datas das sessões, como o Senhor Presidente da Assembleia disse e eu 

reitero, as mesmas são marcadas de acordo entre nós os dois e não tenho mais nada a 

acrescentar sobre essa situação. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Respondendo agora concretamente aos Senhores Membros da Assembleia, 

quanto ao Engenheiro José de Oliveira e sobre a obra do rio, se a tivéssemos começado 

em Maio, que seria um mês bom para começar aquela obra, tínhamos parado logo e 

assim não a parámos. A obra continua e dentro do calendário previsto e apresentado 

pelas empresas que concorreram. A Câmara não escolhe a empresa A ou B para fazer 

aquela obra, foi a concurso. Foi aquela que ganhou e como tal a obra está a decorrer 

dentro do cronograma previsto e estará pronta, se tudo correr como esperamos, no 

próximo mês. Temos de dizer que para estas obras no rio é preciso obter muitas 

autorizações, são muitas as entidades que têm que emitir parecer sobre aquelas obras. --
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--------- Relativamente ao reforço dos pilares da ponte, o projecto foi avaliado pelo INAG, 

pelos serviços da água da CCDR, pelo ICNB, por uma série de entidades que acharam 

que aquele projecto estava de acordo. Não nos vamos pôr a reforçar os pilares se 

aquelas entidades não entenderam que assim não devíamos fazer. Portanto, vamos 

esperar e ver o que é que acontece. -----------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à equipa técnica que está nas obras feitas pela Câmara, a equipa técnica 

era a que cá estava, com algumas alterações, mas são os técnicos que cá estavam. 

Quanto ao funcionamento das equipas da Câmara já pusemos um relógio de ponto, 

temos em período experimental para o regulamento do álcool e estamos a dotá-las de 

alguns meios e outras situações que, por exemplo, nos vão ajudar, que é a contabilidade 

de custos, que vai servir para confrontar as pessoas face aos custos que as obras têm, 

quanto é que custa ao erário público cada trabalho que fazem. Isto foi um trabalho que 

tivemos que estar a montar para lhes dizer efectivamente qual é o valor do seu trabalho, 

porque aquilo que fomos confrontados no início quando cá chegámos e acredito que 

ainda seja uma realidade neste momento, mas que terá de desaparecer, é que custava 

menos ao erário público fazer uma obra por empreitada do que faze-la directamente. Ora 

isto não pode acontecer e as pessoas que estão a trabalhar têm que ser confrontadas 

com esta realidade, mas para isso é preciso preparar as situações para os confrontar com 

os números e nós estamos a começar a ter números para podermos fazer estas 

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

--------- Quanto à obra de S. Martinho que foi aqui referida, eu não fui ver, mas pelas 

informações que eu obtive é que foi feito o dobro do que o Senhor Presidente da Junta 

tinha pedido, foi mais do que aquilo que estaria inicialmente previsto. Quanto à qualidade 

da obra que foi feita, o Senhor alertou-me e eu tive oportunidade de me informar sobre 

isso, acontece que parte daquela obra não tem ainda saneamento. Ora, aquilo que nós 

assistimos no passado é que púnhamos tapetes de boa dimensão e passado pouco 

tempo íamos quebra-los. Então, como temos um planeamento a médio prazo, nós 

entendemos que é possível pôr no Concelho água e saneamento até 2013. Onde é 

necessário vamos fazer uma intervenção para remediar para que depois, quando passar 

água e saneamento e estiver tudo concluído, possamos pôr o tapete como deve ser, nas 

condições devidas ou seja, tentar esticar ao máximo o pouco dinheiro que temos, fazendo 

as intervenções de acordo com aquilo que vai ser o uso futuro daquela estrada. -------------
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--------- Quanto ao que referiu o Paulo Alves, nomeadamente a respeito do custo da água, 

nós temos a água mais barata da NUT e a água vai ter que sofrer alteração nos preços. 

Obviamente que estamos a pensar em introduzir alguns mecanismos para beneficiar 

sobretudo as famílias numerosas e isso será enquadrado quando fizermos a revisão de 

preços da água, que irá ser feito a breve prazo. --------------------------------------------------------

--------- Quanto às taxas de ligação a prestações já é possível fazê-lo, basta um simples 

requerimento e defere-se a toda a gente o pagamento dos ramais a prestações. ------------

--------- Quanto ao Plano de Turismo e ao Cértima. O Cértima é uma zona belíssima, 

enquadrada na Pateira e obviamente que irá ser contemplada também, se não for com 

outras coisas, com percursos pedestres, percursos ciclaveis, etc. --------------------------------

--------- Sobre a questão da energia que o Parada Figueira falou, é uma situação que nos 

preocupa bastante. Temos consumos elevados em termos de iluminação pública. 

Reduzimos bastante os consumos da frota automóvel e estamos a substituir carros que 

têm consumos elevados por outros que consumam cinco litros aos cem. Também temos 

neste momento um concurso a decorrer para substituir os semáforos que têm lâmpadas 

incandescentes por leds, que gastam muito menos luz e vamos também pôr redutores de 

fluxo. Temos de fazer uma análise do Concelho todo. A factura é violenta, na ordem dos 

setecentos mil euros e aqui podem-se conseguir poupanças significativas. Temos de 

trabalhar isto de uma forma bem estruturada. Posso dizer também que antes do Governo 

tornar obrigatória a colocação de colectores solares nas casas, nós já tínhamos 

incentivos para isso na tabela de taxas da Câmara e temos também descontos para 

casas que sejam ambientalmente sustentáveis. Portanto, a preocupação com este 

problema energético já a tínhamos antes, mas vamos aprofundá-la. -----------------------------

--------- Quanto ao que o Nuno Ricardo disse sobre as estações de caminho de ferro, 

algumas delas já estão recuperadas por Associações que se interessaram. Aquilo que 

nós temos por parte da CP é a disponibilidade para ceder à Câmara ou ceder a outras 

entidades para lhes dar fins socialmente úteis. Se houver interesse por parte de algumas 

entidades que queiram desenvolver projectos nas estações ou até projectos turísticos, 

estamos cá para sermos parceiros e para influenciar isto. Não interessa à Câmara passar 

para seu património uma estação só para a conservar, ou existe um projecto de base e 

vamos então fundamentar algo a partir daí e somos parceiros e apostamos, ou então não 

vamos fazer isso porque se nós temos uma política de escolas, por exemplo, promover 
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actividades que sejam economicamente sustentáveis e possam trazer mais valias, não 

vamos sobrecarregar a Câmara com coisas só para manter. Podemos sim incentivar a 

CP para fazer a manutenção daquelas construções, mas digo-vos já que não é fácil. -------

--------- Eu gostaria de falar sobre o tribunal. Na última Assembleia eu disse que não me 

pronunciava sobre esse assunto, obviamente sobre aquilo que saiu agora, já era do meu 

conhecimento na altura, mas achei que não o devia dizer e aliás só falei nisso porque o 

soube pelo Senhor Secretário de Estado que mo comunicou pessoalmente. Já andámos 

à procura de instalações para o sediar cá em Águeda inclusivamente, e espero que o 

Senhor Secretário de Estado não volte atrás. -----------------------------------------------------------

--------- Posso-vos dizer que nós ficamos melhor servidos com este Tribunal que vem para 

cá, com os dois Juízos de Execução, do que com o anterior. O âmbito deste Tribunal é da 

NUT e a NUT vais desde Ovar até Anadia e Oliveira do Bairro, são onze Concelhos. O 

Tribunal de Execução vem para Águeda. ----------------------------------------------------------------

--------- Fico muito contente pelo Parada Figueira estar atento às promessas e àquilo que 

estava nos diferentes Planos. É que algumas das promessas que lá estão estavam nos 

programas do PSD há longos anos e como já tive oportunidade de dizer, sinto-me um 

cumpridor de promessas. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre o PDM, o PDM está entregue neste momento à REN e à RAN para decisão 

final e mais uns elementos que ainda foram necessários, que é a avaliação ambiental 

estratégica, que a nova legislação veio obrigar. Mas está tudo entregue neste momento e 

estamos à espera das reuniões para finalizar e esperamos que ainda seja este ano, 

porque não nos cabe só a nós realizar aquele trabalho. Temos outras entidades que 

tutelam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre os buracos abertos nos ramais de água, há alguns que nós decidimos não 

tapar na estrada nacional número um, é que estiveram abertos dezasseis anos e como 

nós vamos abrir a estrada nacional número um para pôr redes de águas, decidimos que 

era melhor não os tapar porque estávamos a gastar dinheiro ingloriamente. Portanto, na 

realidade esses buracos não foram tapados. Quanto aos outros buracos, na sede de 

Concelho, dos ramais de água, a noção que eu tenho é que estão todos tapados em 

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

--------- Quanto ao rio, desde que eu me lembro houve muitas promessas para o rio, uma 

delas era o açude. O açude foi hoje a reunião de Câmara, vai ser aberto o concurso e nós 
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contamos que até ao final do ano esteja a obra entregue. Aquilo que eu gostaria é que 

daqui a um ano a obra estivesse feita. As obras que nós anunciamos para as margens do 

rio, para a margem esquerda e para a margem direita, não têm problemas em termos de 

cheias. Nós não temos de indagar que aquilo que fizemos não é nada de inovador? Neste 

momento já houve muitas cidades que o fizeram, que é aproveitar as zonas ribeirinhas 

que têm cheias. Temos é de ter as zonas estruturadas para que não sejam deteriorados 

os equipamentos que lá pomos e é isso que nós vamos fazer. Agora aquilo que nós 

queremos da baixa é transforma-la na grande parte urbana da cidade. É fazer o canal e 

estou convencido que foram criadas, talvez este ano, as condições para que haja menos 

cheias em Águeda, porque obras que estão previstas há muito tempo, mas que nunca 

viram passos concretos, eu penso que podem acontecer. ------------------------------------------- 

--------- Gostaria de falar sobre a Pateira. É verdade que a Pateira teve um investimento, 

neste mandato, como nunca foi feito anteriormente, tirando a dragagem que foi feita uma 

vez, mas em termos de limpeza e coloca-la a funcionar nunca teve. Posso-vos dizer que 

se as coisas correrem conforme estão a ser encaminhadas, a Pateira irá ter o maior 

investimento de sempre. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- A propósito pedia-vos uma coisa a vocês que são do PSD, é que peçam por favor 

ao Senhor Engenheiro Ribau para não estar sempre contra os projectos que a Câmara de 

Águeda apresenta. Já é suficientemente difícil nós conseguirmos que os projectos sejam 

levados a bom porto, mas quando apresentamos projectos de qualidade, que entidades 

externas à política entendem que devem ser apoiados, que devem ser construídos e 

levados a efeito, termos a obstinação do Senhor ex-Presidente da Distrital e ex-

Secretário-Geral do PSD contra os projectos que nós apresentamos e que são 

defendidos por outras entidades, é muito complicado, visto que já é difícil convencer as 

entidades que são para se fazer. Ter de convencer entidades de Lisboa, Coimbra, Aveiro 

e ter outros a dar-nos tiros é muito complicado de conseguir estas coisas e isto tem a ver 

com o equipamento que nós, desde sempre, entendemos que podia ser estruturante, não 

só para Águeda mas também para toda a região, que é fluvial. Dizer que esse 

equipamento não pode ser o melhor da ria, o que lá está é o projecto que nós 

apresentamos, não pode ser o único, aliás foi o único que foi escolhido, não pode ser o 

único nem sequer o melhor, eu acho que ultrapassa tudo e nós não concordamos com 

esta forma de estar. --------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Se nós apresentamos um projecto que foi reconhecido por entidades como sendo 

de elevada qualidade, só têm de dizer: “força, avancem, nós vamos tentar fazer outros de 

mais qualidade ainda e não estar a tentar derrotar”. --------------------------------------------------

--------- Mas isto para dizer que estão previstos na primeira proposta para o POLIS da Ria, 

mais de doze milhões de euros para intervenções na Pateira. Isto prevê o 

desassoreamento da Pateira, prevê um fluviário e prevê outras intervenções de menor 

escala. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É o maior investimento de sempre feito na Pateira. Estamos convencidos que vai 

para a frente, porque nós também já fizemos um trabalho anterior. Já conseguimos 

colocar Aveiro e Oliveira do Bairro de mútuo acordo, em desenvolver projectos connosco, 

estamos a trabalhar mesmo antes do POLIS da Ria vir, em coordenar os nossos 

projectos para que Águeda não faça uma coisa que chegue ali a Oliveira do Bairro e pare, 

mas que tenha continuidade e vice-versa. ---------------------------------------------------------------

--------- Estes são alguns dos projectos que estão a ser desenvolvidos. São algumas das 

promessas de fundo que tínhamos para o Concelho e acho que dos anseios que a 

população de Águeda tinha e tem para o Concelho. Aquilo que nós estamos a procurar é 

programar os próximos anos de investimento, para que Águeda dê o salto que merece e 

possa estar e ombrear com os outros concelhos vizinhos e se possível passar para o 

nível a que já esteve no passado.” -------------------------------------------------------------------------

--------- 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 proposta. ------------------------------------ 

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

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. ----------------------------------------------------------------------------------
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--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da 

Assembleia, que fizeram as seguintes intervenções: --------------------------------------------------

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

--------- “Vou fazer uma nota de rodapé em relação ao que foi dito. Não irei referir-me à 

nostalgia dos primatas, mas direi que efectivamente os Aguedenses já sentem alguma 

nostalgia, mas do tempo em que o PSD liderava esta Câmara e isso é um sentimento que 

começa a passar nos dias que correm. -------------------------------------------------------------------

--------- A pergunta que eu queria fazer tem a ver com a visita do Senhor Ministro da 

Administração Interna, Doutor Rui Pereira, em relação ao projecto de prevenção 

rodoviária “Águeda – Cidade da Segurança” e é dirigida ao Senhor Presidente da 

Câmara, embora não sei se terá que ser dirigida ao Senhor Presidente da Comissão 

Política do Partido Socialista, José Vidal, ou se terá que ser ao técnico da empresa, cujo 

nome passo a citar – Margens, José Vidal - que organizou a visita, porque em todos os 

momentos desta visita o Senhor Professor, Presidente da Comissão Política, assumiu um 

protagonismo importantíssimo, pelo menos relatado em todos os órgãos da comunicação 

social, sendo certo que na revista de imprensa o Senhor Presidente da Câmara teve o 

cuidado de o retirar da fotografia, visto que já estava em todos os jornais. Por isso, não 

sei, efectivamente, a quem dirigir a pergunta que pretendo fazer. Mas, deixo em aberto e 

tem a ver com o facto de saber se numa acção de sensibilização, onde estavam 

referenciadas num stand, marcas de cervejas que naturalmente os portugueses associam 

a bebidas alcoólicas, se foi também convidada a confraria do Enófilos da Bairrada porque, 

efectivamente, esses representam produtos tradicionais da região.” -----------------------------

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

--------- “Em termos de esclarecimento quero dizer que não sou técnico da empresa 

Margens e se apareci nas fotografias é porque certamente ficava bem. -------------------------

--------- Em relação è questão da marca de cervejas, havia efectivamente lá uma oferta de 

sumos aos miúdos, feita por uma entidade e espero que fossem sem álcool.” ----------------

--------- TRÊS. DOIS – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda de Aprovação da CARTA EDUCATIVA, nos termos da proposta e do parecer 

do Conselho Municipal de Educação, e ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 19.º do 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, e da alínea a), do n.º 2, do artigo 19.º, da Lei nº 

159/99, de 14 de Setembro; ----------------------------------------------------------------------------------
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--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da 

Assembleia, que fizeram as seguintes intervenções: --------------------------------------------------

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

--------- “Eu intervenho aqui na qualidade de Presidente da Comissão da Educação e 

intervenho porque entendo que é este precisamente o momento oportuno, na altura em 

que se discute a aprovação de um documento, para o qual a Comissão desta Assembleia 

teve um papel determinante no seguimento do chumbo que teve inicialmente a proposta 

da primeira versão da Carta Educativa. -------------------------------------------------------------------

--------- Quero dizer-lhe, Senhor Presidente da Assembleia, que entendo que as 

Comissões desta Assembleia, sejam elas quais forem, devem obediência hierárquica e 

respeito hierárquico à Assembleia, nomeadamente ao Senhor Presidente. --------------------

--------- Aqui há uns meses atrás, chamei a atenção nesta Assembleia para a potencial 

necessidade de substituição de alguns elementos para correcto funcionamento da 

Comissão. Tal não foi feito. A Comissão fez o trabalho possível e aquele que entendeu 

com a melhor qualidade, para responder à solicitação da Assembleia, mas houve 

situações que não posso pessoalmente aceitar e penso que alguns dos membros da 

Comissão também não aceitarão, relativamente a comportamentos que foram tidos 

relacionados com a Comissão e relativamente à finalização do respectivo trabalho. Estou 

a falar concretamente do facto do texto final, elaborado pela Comissão, ter chegado em 

primeiro à comunicação social do que às mãos do Presidente da Assembleia, onde 

deveria em primeiro lugar ser entregue. ------------------------------------------------------------------

--------- Não consegui, pessoalmente, por reunião que convoquei da Comissão, determinar 

quem, na posse do respectivo documento, o entregou à comunicação social. Apesar de 

eu saber que na Comissão se sabe, eu nunca iria perguntar, porque acho que as pessoas 

são responsáveis, devem ser honestas e devem assumir as suas responsabilidades. Não 

se verificou isso e eu não tenho personalidade para aceitar determinadas formas de 

comportamentos, porque eu não funciono assim nem nunca funcionarei. Acho que 

quando se tenta influenciar ou quando se quer ter protagonismo, nós temos que escolher 

as equipas certas e comigo, dessa forma, ninguém faz equipa. -----------------------------------

--------- Portanto Senhor Presidente, eu quero apresentar à Mesa uma proposta em que 

digo o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- “No seguimento do mandato conferido por esta Assembleia Municipal, 

desenvolveu a CPEDCJAsOe – Comissão Permanente de Educação, Desporto, Cultura, 

Juventude, Saúde, Acção Social e Organização de Eventos as missões que lhe foram 

incumbidas, nomeadamente, entre outras, o estudo e elaboração do texto final das 

propostas de alteração da Carta Educativa, que hoje se pretende aprovar. --------------------

--------- O trabalho desenvolvido pelos membros da Comissão foi, na generalidade, 

responsável e interessado se bem que atitudes de alguma gravidade processual e ética 

se tenham verificado a jusante do trabalho final, produzido em sede de Comissão, que 

não podem nem devem ser branqueados sob pena da seriedade, rigor, isenção e 

subordinação hierárquica que deve ser apanágio das Comissões de Trabalho desta 

Assembleia, poder colocar em causa a idoneidade dos seus membros e das instituições 

que representam, nomeadamente a desta Assembleia Municipal. --------------------------------

--------- Em concreto, finalizados os trabalhos sobre as alterações a introduzir na Carta 

Educativa e produzido o texto final, foi convocada uma reunião para a sua aprovação e 

assinatura por todos os membros da Comissão. Esse texto seria posteriormente entregue 

ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para que este, cumprindo as formalidades 

processuais normais, o fizesse chegar ao Executivo Municipal. -----------------------------------

--------- Como será lógico supor, a Comissão e os seus membros acabam aqui a sua 

intervenção. Por obrigações hierárquicas cederão à Assembleia Municipal e ao seu 

Presidente o ónus de adoptarem os mecanismos processuais convenientes até ao 

momento em que, sendo os factos do conhecimento público, poderão voltar como 

membros desta Assembleia, ou como simples cidadãos, a pronunciar-se sobre esta ou 

outras matérias. É este o meu entendimento do respeito e obrigações que um membro de 

uma Comissão desta Assembleia deve ter perante o Órgão que aceitou livremente 

representar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Parece que alguém não entendeu assim e, lamentavelmente, ainda o texto final se 

encontrava na minha posse para entrega ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

porque ainda nem todos os membros o haviam assinado, quando o seu conteúdo, na 

quase totalidade, saiu publicado num órgão de comunicação social local, acompanhado 

até com comentários de membros da referida Comissão Permanente de EDCJAsOe. ------

--------- Isto é, quer o Senhor Presidente da Assembleia, quer os seus membros, quer 

ainda o Senhor Presidente do Executivo tomaram conhecimento do que deveria ser um 
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documento interno, através da comunicação social! -------------------------------------------------- 

--------- Por incorrecto e inaceitável, entendi promover uma reunião urgente da Comissão 

para apurar quem, sobrepondo-se às normas pelo respeito hierárquico a que devem estar 

sujeitas esta e outras Comissões desta Assembleia, estivera na génese do envio, ou 

cedência do referido texto para entidade estranha à Comissão e à Assembleia, antes 

mesmo de ele ter sido entregue, como se impunha, ao Senhor Presidente da Assembleia. 

--------- Ressalvando que o texto final só foi entregue aos senhores membros da 

Comissão, apesar disso, nenhum deles aceitou ter sido o responsável por tal acto. Assim 

o ónus da suspeita e da pressuposta responsabilidade recai colectivamente sobre a 

generalidade da Comissão, o que cria um ambiente de desconfiança absolutamente 

inadmissível entre pessoas que deverão trabalhar em conjunto com absoluta seriedade, 

transparência e a noção clara das suas responsabilidades pessoais e limitações 

hierárquicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Entendo, a título pessoal e como Presidente da Comissão, não estarem reunidas 

condições para que esta Comissão se mantenha em funções, por ferida que está a 

confiança colectiva entre os seus membros. Creio que possa ser também este o 

sentimento de alguns outros membros da Comissão. -------------------------------------------------

--------- Neste sentido, apresento pessoalmente a minha demissão de Presidente da 

referida Comissão e proponho também à Assembleia que vote a sua extinção, 

promovendo, quando o entender, a reeleição de uma nova Comissão, no pressuposto de 

que os Partidos e Independentes se preocupem em nomear para as Comissões membros 

cujo carácter, responsabilidade, isenção e disponibilidade permitam o funcionamento da 

mesma sem colocar em causa os mecanismos processuais devidos e a idoneidade 

colectiva e/ou pessoal seja de quem for.” ----------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia,  prestou os seguintes esclarecimento: ----

--------- “Nos termos do artigo 22º do Regimento, uma proposta é uma acção que visa 

propor, pode ser verbal ou por escrito, determinada situação para obter um resultado 

sobre questões da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------------

--------- Estamos em pleno Período da Ordem do Dia e é perfeitamente legítima a 

apresentação desta proposta, está aberta a discussão.” ---------------------------------------------

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

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

--------- “Em relação a esta proposta, os membros da Comissão de Educação designados 

pelo Partido Socialista, eu e a Doutora Carla Eliana, estamos de acordo com a posição 

tomada pelo Presidente da Comissão e apresentamos também o nosso pedido de 

demissão.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Entendo também, como membro do Partido Social Democrata da Assembleia 

Municipal e os Senhores Presidentes de Junta do PSD que estão também na Comissão, 

que também somos solidários com o Senhor Presidente da Comissão e demitimo-nos 

também da Comissão de Educação.” ---------------------------------------------------------------------

--------- Fernando Jorge Ferrão: ---------------------------------------------------------------------------

--------- “Venho aqui confirmar a minha posição em relação ao que foi dito sobre este 

grupo de trabalho e apresento também desta forma a minha demissão.” -----------------------

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

--------- “Relativamente à extinção desta Comissão, cabe aos membros presentes na 

própria Comissão apresentarem a sua própria demissão e automaticamente a Comissão 

cairá e caberá ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal a responsabilidade de 

convocar os líderes dos Grupos e convocar a Assembleia para eleger uma nova 

Comissão. Agora, parece-me que não faz sentido nenhum estar a extinguir uma 

Comissão, não estou a ver qual é a vantagem de extinguir a figura da Comissão quando, 

pelos vistos, até realizou bom trabalho neste processo.” ---------------------------------------------

--------- Vasco Miguel Rodrigues Oliveira: -------------------------------------------------------------

--------- “Pensei que o Senhor Parada Figueira tivesse sido claro quando veio dizer que os 

membros do PSD que estavam nesta Comissão também se demitiam e por isso é que 

não vim aqui apresentar a minha demissão, mas apresento-a agora e congratulo-me com 

aquilo que o Professor Martins aqui disse.” --------------------------------------------------------------

--------- Paula Cristina Picado Vaz Franco: ------------------------------------------------------------

--------- “Quero deixar duas palavras para demonstrar a minha solidariedade para com o 

Presidente da Comissão, que já sabia da minha posição, juntamente com o Membro 

Parada Figueira que também tinha dito que fazendo parte do grupo do PSD também 

apresento a minha demissão da respectiva Comissão.” ---------------------------------------------- 
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--------- António Manuel Fernandes Martins: ----------------------------------------------------------

--------- “É óbvio que nem o Presidente da Comissão, nem nenhum membro da Comissão, 

nem nenhum membro da Assembleia, tem autoridade e capacidade para pedir a extinção 

de uma Comissão proposta e nomeada pela Assembleia. -------------------------------------------

--------- Aquilo que concretamente se sugere e se pede é a extinção desta Comissão, por 

entender que entre os seus elementos não há um critério de razoabilidade, de 

entendimento e de confiança, que permita o funcionamento futuro da Comissão dentro 

daquilo que é exigível. Portanto, é este o sentido e é neste sentido que o Senhores 

membros da Assembleia votarão esta proposta. Não é extinção, é extinção desta 

Comissão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Como eu acho que é fácil nos entendermo-nos no reino dos primatas e como 

falamos todos português básico, Senhor Presidente, se lhe causa algum distúrbio o 

entendimento desta proposta, o que eu pedi foi a extinção desta Comissão de Educação, 

porque digo depois também que: - “promovendo, quando o entender, a reeleição de uma 

nova Comissão”. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, se os Senhores Membros desta Assembleia têm alguns pruridos e se 

sentem menos diligentes para votar a proposta, o que eu reafirmo é que desta Comissão 

com estes Membros é que eu peço a demissão.” ------------------------------------------------------

--------- Após questões e esclarecimentos feitos pelo Membro António Manuel Fernandes 

Martins e pelo Presidente da Mesa e atendendo a que, no seguimento das demissões 

entretanto formalizadas pelos restantes Membros da Comissão presentes, a mesma 

perdera a sua representatividade legal, a proposta em apreço deixara de fazer sentido e 

foi, por isso, retirada pelo seu proponente. ---------------------------------------------------------------

--------- Prosseguindo a discussão sobre a Carta Educativa foram feitas, ainda, as 

seguintes intervenções: ---------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “As minhas primeiras palavras é para a dupla tristeza que hoje sentimos. A tristeza 

por Portugal ter sido eliminado do Euro e a tristeza por termos que voltar a enfrentar o 

mundo real, que é uma coisa de que nos últimos dias Portugal andou completamente 

alheio. E nada melhor para enfrentarmos o mundo real que falarmos sobre a Carta 

Educativa. E nada melhor do que esclarecermos claramente porque razão é que esta 

Assembleia tem que ser hoje e não na próxima semana. O Senhor Presidente de certeza 
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que sabe muito bem que não tem a ver com qualquer Congresso, tem a ver com o facto 

de que esta semana a Carta Educativa teria que ser votada porque há prazos a cumprir. -

--------- Temos prazos para cumprir porque quando este Executivo foi eleito tinha, como 

em muitos Governos Socialistas, em prioridade a Educação. Passaram-se quase três 

anos desde que fomos eleitos e estamos hoje aqui para analisar mais uma versão da 

Carta Educativa. Faz este mês sensivelmente um ano que nos foi apresentada a primeira 

versão da Carta Educativa, aqui numa sessão pública informal. Foi em Setembro de 

2007, passados três meses dessa apresentação, que a Carta Educativa veio a este local 

para ser votada, veio debaixo da ideia dos orçamentos participativos, da participação da 

população que foi ouvida. Veio sem ter o mínimo de discussão prévia, atamancada e 

posta à pressa, sob pressão para ser votada em termos imediatos, porque havia fundos 

que íamos perder, teríamos que ser os primeiros a apresentar a Carta Educativa. Mas, 

vamos ser dos últimos, a nível nacional, se ela for hoje aprovada. E se hoje for aprovada 

poupamos a vergonha de ela ser chumbada no Ministério da Educação e já iremos dizer 

porquê. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vou relembrar aquilo que nos foi transmitido na Assembleia de Setembro de 2007, 

em que dizia na altura o Senhor Presidente da Câmara: “Na realidade vamos ser claros, o 

que está aqui é uma politicazinha de que podemos fazer uma derrota política ao PS, mas 

não é isso que acontece, porque quem será derrotado é o Concelho. Cada um assume as 

suas responsabilidades. Eu até gostaria, embora não seja membro da Assembleia, mas 

atrever-me-ia a propor que os votos fossem nominais, quem vota contra e quem vota a 

favor, para ficar registado para a prosperidade, para não ficar aqui perdido se foi uma 

maioria ou se foi uma minoria, devia ficar devidamente registado quem votou a favor e 

quem votou contra, porque acho que é uma forma de estar na política, cada um assumir 

claramente os seus papéis.” ------------------------------------------------------------------------------- -

--------- Passaram-se nove meses para apresentar uma rectificação de uma Carta 

Educativa e passado este tempo o que temos que analisar é que transformações 

aconteceram na Carta Educativa e se ela estava em condições de ser aprovada, na 

altura, ela hoje está radicalmente diferente, ainda que vos custe a aceitar. Não nos 

podemos esquecer que para Águeda estava consignado um pólo educativo, vieram-nos 

aqui apresentar modelos educativos da Finlândia que eram melhores para o país. Já na 

altura o PSD e o Presidente da Comissão Política do PS defendiam dois pólos para 
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Águeda, mas o que está hoje a ser votado não são dois pólos, são três pólos e quando 

soubemos que são três pólos, foi exactamente numa reunião tida em Maio apresentada 

pelo Senhor Presidente da Câmara com todos os Membros da Assembleia Municipal 

convocados de forma informal que efectivamente o Ministério ou a DREC não permitia a 

solução apresentada na Carta Educativa em termos originais. -------------------------------------

--------- A calendarização da mesma mudou, também por proposta do PSD e não só, 

também se conseguiu o prolongamento do fecho das escolas das zonas serranas e na 

discussão que tivemos aqui em Maio na reunião convocada de forma informal pelo 

Senhor Presidente, em que todos estivemos presentes, ficou aqui assente que haveria 

um pólos nas zonas serranas num local a definir. Eu sei que a Carta Educativa fala nela, 

mas fala de forma diferente dos outros pólos, como o Senhor bem explicita na própria 

Carta, não está como estão nos outros pólos, a estimativa de custo deste pólo, não está 

no fluxo de alunos que tem que acontecer para este pólo, não está num conjunto de 

situações. O que está em aberto é a possibilidade de um pólo e não foi bem esse o 

espírito da nossa discussão. Mas o PSD não vai, de forma nenhuma, inviabilizar este 

processo, porque o que foi aqui discutido e era a proposta vinda da Comissão de 

Educação a existência de um pólo na zona serrana, que a Comissão de Educação 

apoiava um local e em reunião aqui decidimos não definir o local, mas definir numa zona, 

como definimos no Pólo da Pateira Nascente, estruturar entre três freguesias. ---------------

--------- Portanto, eu acho que em bom rigor e em matéria de igualdade isto devia ter sido 

considerado na Carta Educativa como os outros pólos. Nós estamos a falar de uma Carta 

Educativa em que vai ter sete pólos de raiz, cinco pólos que vão sofrer requalificações e 

ampliações e há um outro pólo que lá se fala e que está claramente tratado de forma 

diferente e eu preferia que estivesse tratado como os outros, ainda que daqui a três anos 

esse, como qualquer outro pólo, possa ser revalidado. -----------------------------------------------

--------- Hoje o trabalho para mim é positivo, falta-nos ainda a questão do Plano de 

transportes, que o PSD também aludiu e está lá na Carta a dizer que tem que ser feito. 

Mas é um trabalho claramente diferente e que veio ao encontro daquilo que as 

populações, as nossas Juntas de Freguesia e os nossos munícipes assim pretendiam. 

Mas para isto tivemos que suportar muita acusação. O Senhor Presidente dizia no final da 

Assembleia Municipal de Setembro de 2007: “Agora só me resta dizer que se isto tiver um 

voto negativo, delego na Assembleia Municipal a feitoria de todas as correcções e 
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aprovação do documento que, de certeza, merecerá a aprovação unânime de toda a 

gente.” Passando esta responsabilidade para cima da Assembleia Municipal quando era 

sua e jogando a opinião pública contra o PSD e o CDS, que votaram contra esta 

proposta, porque estava mal elaborada. Inclusivamente levando a que os jornais 

embarcassem também neste processo. Ouviram toda a gente sobre isto, mas sobre os 

Membros que aqui defenderam o voto contra nada foi ouvido. Até de irresponsáveis nos 

chamavam a nível da Assembleia Municipal e eu digo que se não a tivéssemos votado 

contra, na altura, esta proposta teria ido para Lisboa com um pólo educativo e hoje temos 

três pólos educativos, que é radicalmente diferente. --------------------------------------------------

--------- O Concelho Municipal de Educação, que votou de uma maneira da primeira vez, 

que nós dissemos que não representava efectivamente o verdadeiro conceito de 

Conselho Municipal de Educação, porque estavam poucas entidades. Da segunda vez 

vota uma Carta diferente e andaram a fazer jogos com isto em várias situações que aqui 

aconteceram e nós suportamos isto aqui com ataques que não são bons para a 

democracia em Águeda. É muito fácil quem tem o poder nas mãos e neste caso é o 

Senhor Presidente que tem esse poder, jogar com esse tipo de informações, porque 

claramente que a nossa comunicação social também tem alguma atracção pelo poder e 

claramente, como diz o Engenheiro José Oliveira, que não tem hipóteses de pôr anúncios 

nas páginas dos jornais, mas há quem tenha nesse processo. ------------------------------------

--------- Senhor Presidente quero-lhe dizer que o Partido Social-Democrata vai votar, 

finalmente, favoravelmente esta Carta Educativa. Sente-se satisfeito pelo trabalho que 

realizou, sente-se satisfeito por antes ter votado contra, não se sente intimado pela sua 

proposta e sente-se honrado por o ter feito, porque acha que defendeu os interesses do 

Município.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Em relação a este assunto da Carta Educativa há muitas maneiras de analisar 

aquilo que o Engenheiro Hilário Santos disse. Primeiro, que o PSD concorda com todas 

as minhas propostas que aqui apresentei, algumas até de alteração à proposta do Senhor 

Presidente da Câmara. Segundo, que da outra vez em que foi discutida aqui a Carta 

Educativa, continha tudo o que está aqui consignado, embora eu concorde que esta 

proposta que saiu da reunião da Comissão de Educação está mais trabalhada, poderá 

estar mais perfeita, mas nada desta proposta estava inviabilizada na proposta inicial, a 
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não ser a do único pólo em Águeda, que eu não defendi por questões de razoabilidade, 

defendi por questões pedagógicas e por questões de sentido. Fui eu a primeira pessoa 

que indiquei a situação dos dois estabelecimentos. ---------------------------------------------------

--------- Todos estes pontos, o pólo serra Sul, o pólo serra Norte, o pólo do meio da serra e 

agora esta proposta que implica, não um pólo mas que implica um pólo direccionado na 

Comissão de Educação, para um serra Sul, pólo em que eu e a Doutora Carla Eliana 

votámos contra nesta área, visto que não acreditamos nestes fluxos e não acreditamos 

nestas alternativas, mas que no entanto deve estar diferenciado em relação aos outros. 

Por isso mesmo há uma possibilidade e a ideia foi manter essa possibilidade em aberto. 

Não podemos é ter números para uma coisa se nem sequer sabemos se temos alunos, 

quanto mais custos da sua realização. Era bom que esta possibilidade fosse 

concretizada, queria dizer que houve um salto qualitativo na zona serrana, houve um 

salto qualitativo nos fluxos de pessoas, com a criação dos parques empresariais e outros. 

--------- A posição do Partido Socialista é aprovar esta Carta Educativa. Na minha função 

como professor reconheço que está melhor, fundamentalmente em relação aquelas 

grandes dimensões de alunos do 1º ciclo que eu expliquei aqui em termos espaciais e 

quando se falou aqui na Finlândia foi nesse sentido. Não há escolas de 800 alunos na 

Finlândia, há escolas de 300 alunos e em Portugal a escola modelo tem 250 alunos. O 

Ministério veio agora com esta possibilidade de ter até um máximo de 400 alunos e eu até 

concordo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação à Carta educativa acho que está tudo dito, houve alterações. O PSD 

não sabia também o que dizia na altura em que votou. Depois aprofundou estudos, mas 

mesmo depois de aprofundar estudos vimos elementos do PSD nos jornais, na Comissão 

de Educação e nos outros sítios, à luta uns com os outros por causa da zona dos pólos, 

há aqui uma discussão que nasceu e que eu não quero deixar de reflectir. --------------------

--------- A questão da Carta Educativa trouxe mais uma vez à discussão o problema da 

separação das freguesias em relação a um todo que é o Concelho; o problema dos 

Concelhos em relação a um todo que é o Distrito; o problema do distrito em relação a 

uma NUT que agora já abrange várias zonas e regiões. Temos, de uma vez por todas de 

começar a pensar noutro âmbito e devemos defender qualidade de vida dos nossos 

cidadãos, das nossas freguesias, mas não a todo o custo ter tudo em todo o lado. Nós 

iremos votar a favor.” -------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- António Manuel Fernandes Martins: ----------------------------------------------------------

--------- “Eu queria tecer alguns comentários sobre uma Carta Educativa que vai 

necessariamente ser aprovada e queria tece-los para que também fique de futuro algum 

aspecto positivo que nos possa ajudar a melhorar, a perder menos tempo, a rentabilizar 

muitas das vezes as intervenções, os meios, os equipamentos e as vontades de fazer 

aquilo que precisamos e para o qual, às vezes não há muito dinheiro. --------------------------

--------- Eu diria que desta discussão da Comissão Educativa e deste atraso resultam 

aspectos extremamente positivos, que é aquilo que eu chamaria de uma nova pedagogia 

política. Espero que tenha aprendido o Senhor Presidente da Câmara, espero que 

tenham aprendido os Senhores do PSD, os do CDS, os Independentes, espero que 

tenhamos no fundo aprendido todos, ou seja, há coisas que se constroem, que se fazem, 

que se pretendem escrever para nos servir no futuro, que passam pela discussão entre 

todos e que passam por essa actividade de ideias e de projectos. --------------------------------

--------- Acho que no período político em que estamos, já não vale a pena por vezes fazer 

muita questão e muito “finca-pé” político sobre determinado tipo de projectos porque na 

verdade, nós cada vez mais, temos necessidade de rentabilizar e também cada vez mais, 

temos menos tempo para o fazer, porque hoje as coisas são muito mais efémeras. ---------

--------- Aquilo que vamos votar aqui hoje, se calhar, daqui a meia dúzia de anos é capaz 

de estar ultrapassado e portanto nós perdemos nove meses com a fecundação de uma lei 

que vai demorar uma dúzia de anos, se calhar a ficar desactualizada. --------------------------

--------- Quando eu digo que espero que o Senhor Presidente da Câmara tenha aprendido 

é no sentido que espero que tenha entendido que é, por vezes, melhor perder algum 

tempo antes de mandar para a Assembleia determinado tipo de documentos. ----------------

--------- Eu acho que ninguém sai vencido nem vencedor deste tipo de situações. Nem sai 

quem apresenta, nem sai quem rejeita e nem sai quem perde tempo depois a tentar 

boicotar determinado tipo de coisas para ganhar um determinado tipo de posicionamento 

político que já não vale a pena. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Eu acho que as obras que o Senhor Presidente tem no projecto dele não são 

obras do Partido Socialista. Se o Senhor Presidente for contabilizar muitas das coisas que 

está a fazer elas fazem parte de projectos e de programas de outros partidos, só que por 

alguma razão, ou por questão de vontade, ou por uma questão de meios, ou por uma 

questão de opção elas ficaram eternamente adiadas, ou seja, a vontade que nós 
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tínhamos de fazer há uns anos atrás não se manifestou na prática e no terreno e hoje 

essas obras continuam a ser nossas, o dinheiro gasto, é um dinheiro colectivo. O Senhor 

Presidente terá o ónus e a visibilidade de lhes ter dado seguimento como representante 

dos munícipes que votaram em si e também daqueles que não votaram em si. Isto quer 

dizer aquilo que eu já disse há tempos nesta Assembleia, é que se o Senhor Presidente 

gastar dinheiro mal gasto e se ele governar mal, ele está a entrar-me no bolso e eu não 

posso permitir isso. Ou seja, eu tenho politicamente que assumir a minha posição, 

exigindo que o Senhor Presidente administre bem desde que ele não se desvie dos 

objectivos que o CDS, por exemplo tem relativamente a Águeda. ---------------------------------

--------- É óbvio que as obras que estão a ser feitas, algumas delas, se não totalmente, na 

forma, nós não as faríamos assim, mas genericamente são obras que eu reconheço que 

vão ser aproveitadas pelo colectivo. A única coisa que temos que fazer é pressão com o 

Senhor Presidente. Para que ele não faça aquilo que, se calhar, nós consideramos 

asneira, mas que seria a visão dele e para que ele corrija da forma mais adequada 

permitir muitas das vezes, através das sugestões que lhes fazemos, melhorar aquilo que 

vai contribuir para a qualidade de vida colectiva. Esta Carta Educativa é o exemplo claro 

disso. Espero que numa nova fase em que nós estamos, onde temos alguma 

necessidade de reaprender a comportarmo-nos politicamente, o Senhor Presidente ouça, 

se calhar não com o sentido de crítica profunda, algumas das coisas que aqui lhe são 

ditas, mas também estou convencido que quem as diz terá seguramente a frontalidade e 

idoneidade de reconhecer algumas das coisas boas que o Executivo fez. ----------------------

--------- Diria também que era bom para nós que de facto nos tornássemos nuns primatas 

educados e polidos e que evitássemos de futuro, determinado tipo de questões que aqui 

são “pessoalizadas” e acho que sem necessidade nenhuma. --------------------------------------

--------- Relativamente às questões específicas desta Carta Educativa, eu diria que ela 

peca por aquilo que a Comissão sugeriu... peca pela falta do Plano de Transportes. 

Posso reconhecer e aceitar que não tivesse havido tempo útil para o apresentar mas é 

óbvio que o Plano de Transportes é nuclear para a implementação da Carta Educativa 

pelas razões que todos nós conhecemos. ---------------------------------------------------------------

--------- Em relação ao pólo serra Sul, eu penso que o Professor José Vidal tem pouca 

visão de futuro relativamente a este tipo de coisas, porque aquilo que se quer fazer e que 

tem alguma consistência para se fazer faz-se. Aliás a seguir nós vamos discutir um ponto 
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que começa por deixar o Professor José Vidal sem muitos fundamentos. Quando nós 

chegarmos à discussão de um pedido de utilidade pública para uma empresa que diz que 

vai criar 150 posto de trabalho, eu dir-lhe-ia que eles estão muito próximos de Belazaima. 

Se não quisermos criar aqui mais polémica do que aquela que foi criada pelos próprios, 

eu diria que estão muito próximos da serra. Portanto, Professor José Vidal, quando há 

vontade e quando as pessoas se unem num determinado tipo de esforço para gerar um 

determinado fluxo, é muito fácil resolver alguns problemas que matematicamente nos 

possam parecer difíceis. Eu creio que a zona da serra, dentro de alguns anos, terá razões 

para entender que alguma vez, na análise de determinados factos e determinados 

projectos, estava enganada e eu espero bem que num futuro muito próximo a zona 

serrana possa ter no município de Águeda um peso tão grande como têm Barrô, Óis, 

Espinhel e como têm outras zonas do Município. ------------------------------------------------------

--------- Votaremos seguramente a favor da Carta Educativa.” --------------------------------------

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

--------- “Relativamente a este assunto e voltando ao mundo real e no que respeita à Carta 

Educativa eu aproveito aqui para ficar satisfeito com o novo reordenamento semanal de 

que a semana acaba à quinta-feira, eu proponho até que à sexta-feira ninguém vá 

trabalhar porque é uma maneira de se poupar combustível e se nós todos fizermos assim, 

certamente que futuramente os produtores de petróleo vão ter que arranjar novos 

armazenamentos para nós, mundo ocidental, respondermos eficazmente à força que eles 

nos impõem e que nos custa muito a nós. ---------------------------------------------------------------

--------- Relativamente à Carta Educativa eu quero dizer que há um ano, foi exactamente 

em Junho, houve aqui uma apresentação prévia da Carta Educativa e eu fui talvez um 

dos elementos mais críticos em termos de observação, relativamente à perspectiva dessa 

mesma Carta Educativa. Fui tão crítico que até houve a reacção de dizerem o seguinte: 

“...um elemento do Partido assim, nem sequer a oposição precisa de se manifestar”. 

Vejam o que é que foi entendido pela minha posição relativamente à situação que foi 

apresentada referente a essa Carta Educativa e até foi levado muito a sério o facto de 

após a minha intervenção eu me ter ausentado imediatamente, porque tinha de apanhar 

transporte de manhã cedo, e a oposição entendeu isso como não querer receber a 

informação que o Senhor Presidente aqui deu. Todavia, eu tive o cuidado de me informar 

e é exactamente por esse tipo de observação, que demonstra hipocrisia e cinismo e não 
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demonstra a obtenção e a procura da verdade, que esta Câmara não pode ser correcta, 

porque o Senhor representa o principal atavismo de discórdia para a democracia em 

Águeda. Águeda precisa de ser grande e não é através das mentiras que o Senhor 

transmitiu na sua intervenção. O Senhor mentiu aqui descaradamente em muitas coisas e 

não disse a verdade toda relativamente ao pólo serrano. O principal problema do vosso 

chumbo da Carta Educativa em Setembro foi a não obtenção do pólo serrano, não foi 

esta ou aquela obra que devia ser antecipada ou feita à frente. É importante que diga as 

verdades, tem que dizer exactamente aquilo que se passou na última reunião acerca 

deste assunto da Carta Educativa, venha aqui e transmita a esta Assembleia aquilo que 

se passou entre os elementos do PSD. Aquilo que o Senhor Professor António Martins 

aqui disse é exactamente isso. Há pessoas que utilizam o boicote político para fazer 

prevalecer as suas ideias e se Águeda hoje faz parte dos sete concelhos que não têm 

Carta Educativa aprovada, o PSD que pense, que analise e que diga qual foi o seu 

comportamento. Isso é fundamental, porque quando o Senhor Presidente do Executivo 

remeteu para a Assembleia a necessidade e obrigatoriedade de dizer o que é que 

queriam, ele fê-lo muito bem perante uma oposição radical sem qualquer tipo de 

discussão que o PSD quis ter. Aliás, eu recordo-me que nessa data a única pessoa que 

se manifestou contra a possibilidade de existir um pólo na serra foi o Doutor Antunes de 

Almeida que disse que votava contra a Carta Educativa, porque o resto foram situações 

acessórias. Agora, vir para aqui especular acerca disso parece-me que não é 

interessante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Há outra situação que especulou aqui que me parece que é desnecessário dizer 

que a comunicação social dá relevância à atitude que o poder tem relativamente a 

determinado tipo de situações. Eu vou-lhe dizer que não. O Senhor leia e veja bem a 

relevância que a comunicação social dá a este poder do Partido Socialista. É natural que 

ainda tenha na sua recordação exactamente o realce que era dado a outros executivos 

anteriores, que não eram do Partido Socialista. A comunicação social é não amiga, nem 

tem que ser amiga do Partido Socialista e Executivo Socialista. Nós, Partido Socialista, só 

queremos que a comunicação social seja séria, realista e transmita as verdades do 

Concelho, porque se transmitir exactamente, não as cedências mas aquilo que o Senhor 

José Vidal disse, quais foram as propostas apresentadas e que foram aprovadas e aqui 

não há ninguém a dizer que esta proposta é nossa ou deixa de ser nossa. A educação é 
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o factor fundamental, talvez o mais importante do futuro da sociedade portuguesa. 

Quanto mais formos capazes em termos de educação, formos mais cultos, formos mais 

hábeis tecnicamente, formos mais conhecedores do mundo que nos rodeia e tivermos 

mais capacidade de utilizarmos os nossos conhecimentos para avançar as nossas 

riquezas, que são poucas, estamos muito dependentes de terceiros, nós teremos futuro, 

mas através deste tipo de atitudes vão comprometendo aos poucos o desenvolvimento do 

nosso país e atrasando em tudo o desenvolvimento de estruturas que são extremamente 

importantes, nós vamos ficando cada vez mais para trás e os índices económicos vão 

mostrando isso, não é só por isso mas este também é um aspecto fundamental. ------------

--------- Eu, inicialmente, também entendia que a tirar um pólo à zona serrana significava 

estar de acordo, ajudar, colaborar, intensificar a desertificação da zona serrana. Agora foi 

alertado que através do desenvolvimento que há e do assunto que vai ser discutido a 

seguir e com a criação de zonas industriais de raiz que este Executivo está a fazer, pode 

haver alterações substanciais naquilo que hoje estamos a discutir. Se tudo isto podia ser 

alterado, corrigido profundamente e substancialmente no futuro, daqui a três ou quatro 

anos, porque é que se criaram tantas dificuldades e nós fomos adiando, aos poucos, a 

aprovação de tudo o que está hoje para ser aprovado? É uma pergunta que eu deixo aos 

responsáveis que votaram contra só por opção política que me têm que dar a resposta, 

porque aqueles que votaram contra por opção de princípio ou até conforme foi dito na 

altura pelo CDS/PP, porque não estavam devidamente esclarecidos e que tinham 

dificuldades em perceber determinado tipo de opções e decisões do executivo e que 

deixaram sempre presente que talvez tenha havido uma menor discussão desse assunto, 

esses já aqui vieram dize-lo de uma forma concreta e objectiva, não de forma a alterar 

exactamente o rumo das coisas. ----------------------------------------------------------------------------

--------- O Executivo quando tomou a decisão de partir para uma apresentação da Carta 

Educativa, sugeriu claramente para apresentarem propostas e elas não surgiram e o 

Executivo viu-se obrigado a apresentar a Carta Educativa em Setembro, que foi 

chumbada. Neste momento, segundo dizem os órgãos da comunicação social e eu 

acredito que transmitam a verdade, Águeda faz parte das sete autarquias a nível nacional 

que ainda não tem Carta Educativa aprovada. ----------------------------------------------------------

--------- Parece-me que isto hoje vai a bom termo, mas há que corrigir estas pequenas 

informações. Isto tem que ser dito e tem que ser transmitido, tem que ser corrigido, para 
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que os órgãos de comunicação social se o quiserem dizer o digam, mas muitas vezes 

não o dizem talvez por entenderem que não é importante, porque o mais importante é 

aquilo que se decide aqui em prol do Concelho. Como prova de que não é importante 

posso dizer que um jornal local no seu editorial, após a última sessão da Assembleia 

Ordinária de Abril, transmitiu a dizer a que nível é que chegaram os políticos de Águeda 

porque trataram de “garotito” o Secretário de Estado da Justiça. É importante que nós 

aqui transmitamos às pessoas o nosso sentimento, aquele sentimento que é importante 

para desenvolver Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu corroboro a ideia que foi transmitida pelo Professor António Martins de que a 

Carta Educativa só não foi aprovada há mais tempo por boicote político e agora quem 

quiser que assuma essa responsabilidade.” -------------------------------------------------------------

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

--------- “Sobre a Carta Educativa importa deixar aqui algumas lembranças a todos de uma 

forma clara e com rigor. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- A intervenção do meu companheiro de bancada do PSD não teve, em qualquer 

momento, qualquer mentira como aqui foi aludido. Aliás, da intervenção de quem 

precedeu, que omitiu, por exemplo que quando saiu desta Assembleia, na apresentação 

da Carta Educativa, percebemos na altura, que haveria algum desconforto da sua parte, 

porque o pólo da Pateira Sul não estava ainda consignado nessa primeira proposta que 

aqui foi apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A responsabilidade política do PSD sobre esta matéria vem dos nossos Membros 

Vereadores na Câmara Municipal. O Senhor Presidente, o Executivo, os Senhores 

Vereadores do PS sabem qual foi a posição que os Senhores Vereadores do PSD 

tomaram e defenderam pela melhoria da Carta Educativa, do projecto que foi 

apresentado em Executivo. O PSD nunca esteve neste processo vinculado única e 

exclusivamente à questão do pólo serrano, porque hoje foi aqui evidenciado. Foi 

reconhecido na reunião feita aqui em Maio que efectivamente todos os contributos sérios 

do PSD foram de um forma, como diz o Professor António Martins, no sentido de fazer 

um projecto para o Concelho numa área vital para todos nós que é a educação. Aliás 

recordo aqui a minha intervenção no vinte e cinco de Abril sobre essa matéria, que hoje 

continua sempre actual. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, com o devido respeito, mais uma vez, acho que é de bom-tom que se 
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fale claro, porque a verdade não está só na sua boca, a verdade está escrita nas actas do 

Executivo e nas actas desta Assembleia e podemos ler todas as intervenções que foram 

aqui proferidas por Membros do PSD e por Membros do PS. --------------------------------------

--------- O Professor José Marques Vidal teve também ele, uma importância fundamental 

nesta proposta que vamos aqui hoje votar, como teve o Professor António Martins, como 

cada um individualmente o teve. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Politicamente o Senhor Presidente do Executivo tem que assumir as suas 

responsabilidades, pela forma como o conduziu, tem que as assumir. Nós, talvez daqui a 

um ano e meio, vamos perceber e a população também vai perceber e vai julgar a 

responsabilidade de todos nós, nesta e noutras matérias para o nosso Concelho.” ----------

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

--------- “Em Setembro eu justifiquei porque é que tinha votado contra e na altura, Aguada 

de Cima até era uma freguesia que estava contemplada com um grande pólo e está, claro 

que agora ao fazer-se um pólo na zona serrana perde um bocadinho o protagonismo, 

mas isso não é importante. Eu só votei contra porque notava que havia aqui vários 

Presidentes de Junta, nomeadamente da zona serrana, que não estavam a concordar 

com a proposta e ainda bem que foi reformulada, porque agora contempla três pólos em 

Águeda e ainda bem que eu votei contra, porque eu agora defendo o que defendia talvez 

há cinco, seis anos, como por exemplo, fechar a Escola de Bustelo ou fechar a Escola de 

Vale Grande. Na altura, eu achava que não se deviam fechar, mas agora defendo que 

ainda bem que as fecharam, por diversas razões. Quero lembrar aos meus colegas da 

zona serrana que o que nós queremos para os nossos filhos é o melhor e em Águeda 

temos melhores condições e oportunidades para lhes oferecer, como o conservatório de 

músico, o hospital, a escola de línguas, a piscina, entre outras coisas, uma série de 

condições a que eles podem ter acesso tornando-se mais cultos e por isso mesmo acho 

que estão muito melhor aqui em Águeda do que estarem em qualquer freguesia da zona 

serrana. Ainda bem que a Carta Educativa foi reformulada e pensem bem nesse pólo, 

não é estar a defender Aguada porque Aguada vem a seguir a Águeda e também tem 

algumas condições, também tem a escola de música, o pavilhão e a piscina e é isso que 

devemos defender e não defender escolas com meia dúzia de alunos. Nesse aspecto, eu 

concordo com o Professor Vidal, que está bem informado sobre a matéria e ainda bem 

que agora o Ministério reconhece que se devem fazer mais pólos aqui na cidade, porque 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 3 de 19 de Junho de 2008 

 

40 

é na cidade que tem tudo e que há as melhores condições de ensino para as nossas 

crianças e é isso que eu defendo.---------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, eu quero justificar que quando eu votei contra, foi porque havia um 

grupo que não estava satisfeito, não foi pelo partido, só não concordo com o facto de 

terem demorado nove meses para alterar a Carta Educativa, porque se não tivessem 

demorado tanto tempo já tínhamos a Carta Educativa aprovada e no futuro, para os 

membros desta Assembleia, pensem bem como votam.” --------------------------------------------

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

--------- “Eu só queria fazer algumas correcções ao que aqui foi dito. O CDS não votou 

contra a proposta do Armando Ferreira por não estar esclarecido. O CDS votou contra a 

proposta porque sempre foi a favor do pólo na serra e não retirando a ninguém o ónus da 

reclamação do Pólo da serra, muita da sustentabilidade daquilo que saiu no texto da 

Comissão, foi apresentado pelo CDS. Devo dizer também que em sede da Comissão e 

independentemente de eu, pessoalmente - e se calhar o Senhor também - saber que o 

PSD tinha uma posição pública negociada na própria sede do PSD sobre esta matéria, 

com os Senhores Presidentes de Junta e nomeadamente com os Senhores Presidentes 

de Junta da zona serrana, foram feitas cedências que seria impensável serem feitas aqui 

na Assembleia. O que me parece é que quando as pessoas trabalham no anonimato e 

fechados em quatro paredes produzem uma quantidade e qualidade de trabalho 

muitíssimo melhores do que aquela que muitas vezes é produzida aqui. Ou seja, nós 

sentimo-nos na obrigação de produzir algo que é colectivo, de fazer cedências e ajustes, 

que muitas das vezes a discussão política não permite que se faça. E era desse tipo de 

pedagogia política que eu estava a falar há bocado e quero reconhecer aqui publicamente 

ao PSD - e a Carla Eliana e o José Vidal não me deixam mentir - e ao Senhor Presidente 

da Comissão Política do PSD que fez um relativo esforço de enquadramento pessoal e 

político, dentro deste projecto, que eu sei que - de algum modo - lhe custou algumas 

“chatices” pessoais e alguma alteração do sistema nervoso. Não sei, se outros seriam 

capazes de o fazer. Penso que esta Assembleia e o Município lhe devem agradecer 

também a ele, ou, genericamente ao PSD, na pessoa dele, o facto de nós hoje termos 

aqui um texto que vamos aprovar e que vai beneficiar colectivamente toda a gente.---------

--------- Portanto, quando eu há bocado falava de alguns bloqueios, eu não me estava a 

referir concretamente ao bloqueio político, referia-me a outros bloqueios, a outras visões, 
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a outras formas de ser e de estar relativamente a determinadas posições políticas neste 

areópago que, às vezes, prejudicam o colectivo. -------------------------------------------------------

--------- Também quero dizer que a Comissão trabalhou como pôde e enquanto pôde. Não 

é fácil marcar reuniões ao sabor de cada um porque as pessoas têm afazeres 

profissionais. Portanto, quem for para as Comissões e nomeadamente para esta, tem que 

sentir e ter alguma disponibilidade para responder rapidamente e com eficácia às 

solicitações da Assembleia, precisamente para não perdermos nove meses, e alguma 

elasticidade de estratégia para mover algumas influências que mais rapidamente 

cheguem a soluções relativamente a problemas que nós atrasamos aqui muitas vezes. E 

não tenho dúvida que relativamente à Carta Educativa o Senhor Presidente da Câmara 

saberá agora conduzir-se, pelos canais mais adequados de forma a que – “se houver 

dinheiro” - o possa trazer rapidamente aquilo que, na minha perspectiva, é fundamental 

para implementação do que prioritariamente deve ser feito, porque nós devemos ser 

solidários e todos sabemos que há trezentos e sessenta e tal municípios para distribuir 

um bolo de um terço daquilo que seria necessário. ----------------------------------------------------

--------- Fica aqui o esclarecimento que se impunha deixar, que acho que é de justiça 

também para o PSD nesta matéria e reforço que é bom que este exemplo da Carta 

Educativa sirva, no futuro, para beneficiarmos todos de mais entendimento na 

prossecução de objectivos que nos são comuns.” -----------------------------------------------------

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

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

--------- “Gostaria de fazer referência sobre o que o Doutor António Martins falou sobre as 

obras que estamos a tentar concretizar para o Concelho. Efectivamente elas pertencem 

ao imaginário de todos, só que durante muitos anos foram criadas e posso-lhe dizer que é 

preciso ir muitas vezes a Lisboa, é preciso procurar os caminhos, mas não temos 

necessidade nenhuma de andar a pôr aqui pedras no nosso caminho porque temos muito 

que fazer para levar o Concelho ao sítio que ele merece. -------------------------------------------

--------- Aquilo que se passou relativamente á Carta Educativa, na minha perspectiva, já o 

disse, foi uma opção política e devia ser preparada ao longo dos tempos porque foi 

sempre dito, quando íamos às freguesias, que aqui é que ficava bem um pólo e 

prometeu-se tudo a todos e depois era preciso chegar a altura de decidir onde é que ele 

ficava. O problema é que os números do Concelho, e por isso o esforço que estamos a 
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fazer, visto que é preciso inverte-los, levam a que não houvesse lugar a um pólo na zona 

serrana. Temos sempre como objectivo colocar as coisas num patamar muito elevado e 

fomos preciosistas a colocar datas para encerramento de escolas, porque elas fechariam 

quando houvessem melhores condições, mas se fosse seguida a calendarização que 

estava prevista de construção de escolas, efectivamente apontaria para aquelas datas, 

Nós temos interesse é em dar às crianças as melhores condições de ensino e 

aprendizagem. Isto leva-nos para outra área que é o Plano de Transportes. Um Plano de 

Transportes tem que ser feito e actualizado de ano a ano. Nós temos um, mas no ano 

seguinte temos outro que é diferente para adaptar melhor às necessidades e estamos a 

trabalhar em soluções, como ter carrinhas como fizemos em Macieira de Alcoba, para 

permitir melhores condições aos alunos para chegarem com menos dispêndios de tempo 

às escolas e terem melhores condições de ensino/ aprendizagem. -------------------------------

--------- O futuro me julgará, mas daqui a meia dúzia de anos iremos verificar que com 

excepção daquilo que se passou em Águeda e assumimos que não tínhamos 

conhecimento que o Ministério da Educação tinha aquelas orientações, nem a equipa que 

trabalho connosco, assumimos que a proposta não será muito diferente, só se as 

dinâmicas evoluíram muito, só se nós trouxermos muita gente para o Concelho, porque 

os dados da natalidade são efectivamente muito maus. ---------------------------------------------

--------- Para responder agora directamente ao Senhor Engenheiro Hilário Santos, 

obviamente que a Educação tem sido uma prioridade e isso tem-se visto nos 

investimentos que têm sido feitos, mas quanto à Carta Educativa nós não gostamos do 

lugar onde estamos, que é o último desta NUT e tanta polémica quando o PSD podia ter 

dois anos para fazer a Carta Educativa e não a fez, não havia um documento feito, 

andámos à procura das pessoas que teoricamente tinham feito esse trabalho e não nos 

chegou nenhum elemento. Obviamente que demoramos algum tempo a fazer a Carta 

Educativa, porque contratamos as pessoas para tentar fazer o melhor documento 

possível. É sempre possível melhorar, mas está na própria Carta que todos os anos ela 

pode ser revista para responder àquilo que é o normal evoluir das terras. ----------------------

--------- Também queria esclarecer que não há chumbos às Cartas Educativas, o que há 

são propostas de correcção, no sentido de melhorar ou adequar quando não são 

cumpridas algumas normas. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu fico contente por ver que estão unânimes e que chegámos a uma conclusão. 
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Eu só lamento o tempo que foi perdido. Agora vamos trabalhar para tentar recuperar e 

para que seja possível, de acordo com a calendarização que nós propusemos. Foi aqui 

numa reunião com os membros desta Assembleia, que nós sugerimos dois momentos de 

candidaturas. Como não sabemos como é que vai estar o quadro comunitário, vamos 

tentar ir ao QREN com o maior número possível, para podermos ir em dois momentos e 

não estar a dividir por anos, para podermos ter maior flexibilidade na gestão disto, porque 

é um sector importante e temos que ter muita qualidade nas intervenções para que 

possamos exigir aos professores também um rigor muito grande para aumentar a 

qualidade do ensino, para melhorarmos a sociedade.” -----------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

maioria, com um voto contra e uma abstenção, deliberou aprovar a Proposta da Câmara 

Municipal quanto à CARTA EDUCATIVA para o Concelho de Águeda, nos termos da 

proposta do Executivo e do parecer do Conselho Municipal de Educação. ---------------------

--------- De seguida, usou da palavra António Farias dos Santos, tendo feito a seguinte 

declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Eu estou aqui para tentar explicar a minha posição relativamente ao meu voto 

contra a Carta Educativa. Não é contra o Executivo, porque o Executivo está a apresentar 

e a tentar a aprovação de uma Lei que saiu em Lisboa. Votei contra a Carta Educativa por 

diversas razões. Primeiro, pela forma como fui enxovalhado, chamaram-me egoísta, 

disseram-me que eu não era homem, mas eu sou aquilo que vossas excelências querem 

que eu seja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Segundo, eu nunca iria passar uma certidão de óbito à Escola de Agadão. Poderei 

ter todos os defeitos, interpretem isto da maneira que bem entenderem, mas nunca 

passaria uma certidão de óbito, porque eu fui eleito para defender a minha freguesia. Sei 

que não é fácil e a minha maneira de estar também por vezes não é compreensível para 

certas pessoas, mas esta é a minha maneira de estar e de ser, que eu não vou mudar. ---

--------- Gastaram na escola setenta e tal mil contos, falando em escudos. Eu nunca 

defendi um pólo educativo para Agadão nem para a zona serrana, ninguém pode dizer 

isso porque eu nunca o defendi, defendi o prolongamento possível para as escolas. Foi 

isso que eu defendi. Estou consciente que a escola de Agadão está com a doença do mal 

canceroso e que brevemente vai fechar, mas não com o meu voto. ------------------------------
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--------- Eu também sou contra a forma como foi conduzida a Carta Educativa, porque eu 

não uso o oportunismo para nada, eu sou leal àquilo que foi combinado na minha 

presença.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida o Presidente da Mesa informou que a Câmara Municipal, através do 

Presidente, pediu para retirar o ponto TRÊS. TRÊS, da ordem de trabalho, pelo que este 

não foi discutido nem votado. --------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. QUATRO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda de Aprovação do REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, nos termos da proposta e do parecer do 

Conselho Municipal de Educação, e ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 

53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 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 Carlos Raposo Marques Vidal: ----------------------------------------------------------

--------- “Em relação a este regulamento eu só quero que fique aqui uma sugestão para 

que o Senhor Presidente da Câmara tenha em atenção num próximo ano. Eu acho que 

um Concelho como Águeda, com os problemas sociais que estamos a viver, quatro 

bolsas de estudos e extremamente pouco, porque quatro bolsas para estudantes 

universitários, com as dificuldades económicas que muitas famílias vivem, é quase não 

dar oportunidade a muitos estudantes de não ter acesso ao Ensino Superior. Se podemos 

cortar em algum lado, que se corte nesse lado, mas que se dê possibilidades de acesso 

ao Ensino Superior. Sugiro que seja considerada para o próximo ano a duplicação das 

bolsas de estudo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, aprovou, 

por unanimidade, o REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, nos termos da proposta do Executivo e do 

parecer do Conselho Municipal de Educação. ----------------------------------------------------------

--------- TRÊS. CINCO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda de revogação da anterior deliberação de suspensão do PLANO DIRECTOR 

MUNICIPAL (suspensão parcial) para a Giesteira Norte e Casarão, com nova proposta 
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para a suspensão parcial do Plano Director Municipal, e estabelecimento de medidas 

preventivas, para estas duas áreas do concelho, nos termos da proposta, e ao abrigo do 

disposto nos artigos 100.º e 107.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro; -------------------

--------- 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 revogação da 

anterior deliberação de suspensão do PLANO DIRECTOR MUNICIPAL (suspensão 

parcial) para a Giesteira Norte e Casarão, com nova proposta para a suspensão parcial 

do Plano Director Municipal, e estabelecimento de medidas preventivas, para estas duas 

áreas do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS. SEIS – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de revogação da anterior deliberação de elaboração do PLANO DE PORMENOR DO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO, com nova proposta de delimitação da área de 

suspensão, por adicionamento à área do Plano de Pormenor de uma zona de protecção, 

nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto nos artigos 74.º, 77.º e 100.º do Decreto-

Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------

--------- 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 revogação da 

anterior deliberação de elaboração do PLANO DE PORMENOR DO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO, com nova proposta de delimitação da área de 

suspensão, por adicionamento à área do Plano de Pormenor de uma zona de protecção. -

--------- TRÊS. SETE – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de revogação da anterior deliberação de elaboração do PLANO DE PORMENOR DO 

PARQUE EMPRESARIAL DA GIESTEIRA NORTE, com nova proposta de delimitação da 

área de suspensão, por adicionamento à área do Plano de Pormenor de uma zona de 

protecção, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto nos artigos 74.º, 77.º e 100.º 

do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro; ----------------------------------------------------------

--------- Não havendo inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 
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Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

unanimidade, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal de revogação da 

anterior deliberação de elaboração do PLANO DE PORMENOR DO PARQUE 

EMPRESARIAL DA GIESTEIRA NORTE, com nova proposta de delimitação da área de 

suspensão, por adicionamento à área do Plano de Pormenor de uma zona de protecção. -

--------- TRÊS. OITO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de aprovação do RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL A UM 

ENTREPOSTO LOGÍSTICO DA EMPRESA LIDL & Companhia, nos termos da proposta, 

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

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na 

alínea c), do n.º 3, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com a 

redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, e na alínea d), do 

artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 169/89, de 14 de Junho. ------------------------------------------------

--------- Relativamente a este ponto da Ordem do Dia, foi dada a palavra aos Membros da 

Assembleia, que fizeram as seguintes intervenções: --------------------------------------------------

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

--------- “Gostava que me fossem dados alguns esclarecimentos, não estando de forma 

nenhuma em causa a intenção do investidor e ficamos satisfeitos por este e outros 

investidores quererem continuar a apostar e a investir no Concelho de Águeda. -------------

--------- Ficamos também satisfeitos pelo esforço que o Senhor Presidente tem feito ao 

nível desta área dos Parques Empresariais, mas a maneira como isto está aqui 

apresentado sugere-me algumas dúvidas. Nós, já em várias vezes, aprovamos situações 

similares de empresas que queriam expandir ou que se queriam regularizar. 

Concretamente neste caso, isto tem que a ver com uma situação. É preciso que nós 

ofereçamos garantias no que estamos a fazer em termos de parques empresariais. 

Estamos a dar as mesmas condições a todos os possíveis investidores que queriam 

investir em Águeda. O que é que está aqui a acontecer? Há uma empresa que se propõe, 

efectivamente, a fazer um grande investimento em Águeda, uma empresa de carácter 

logístico importantíssimo e fundamental e onde revela uma intenção de criar 150 postos 

de trabalho, mas onde basicamente diz que terá que ser num terreno que a Câmara 

estará a infra estruturar a preços já conhecidos de todos, pelo menos é o que está na 

proposta que passo a citar: - “Nesta perspectiva e tendo em conta o facto de a autarquia 
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ter vindo a adquirir terrenos para a futura construção de Parques Empresariais de génese 

municipal, a empresa mostrou vontade em adquirir, na zona do futuro Parque Empresarial 

do Casarão, terreno para a instalação do Entreposto Logístico aos valores referenciados 

e já conhecidos de todos.” É o que está na proposta. -------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente tem tido contactos de vários empresários a quererem investir 

nestes possíveis Parques. Diz-me o Senhor Presidente e já traz nas propostas as 

expectativas, alarga-los o mais possível. Mas, para tudo isto, têm que ser criados 

Regulamentos e têm que vir a esta Assembleia para serem aprovados, onde depois estes 

terrenos têm que ser disponibilizados aos Munícipes, a todos os possíveis investidores, 

em condições de igualdade. O que me parece, neste caso em particular, onde até já se 

fala em estruturas viárias planeadas, que nós não conhecemos nada sobre esta matéria, 

dá a perceber que já há algo negociado com uma empresa que vem investir em Águeda, 

mas que os outros conjuntos de investidores não terão o mesmo tipo de acesso. ------------

--------- Eu não estou, de forma nenhuma, para inviabilizar isto, o que eu queria era que a 

Câmara desse uma imagem, neste processo, de completa abertura e clareza e 

independentemente do valor do projecto, não podemos beneficiar o empresário ou o 

projecto A, B ou C. Eu gostava que o Senhor Presidente nos explicasse como é que vai 

garantir este processo desta empresa e quais são depois as condições para a empresa 

adquirir este terrenos municipais, porque eu não estou a perceber muito bem quais são 

os Regulamentos e como é que tudo isto vai funcionar. Era isto que eu gostaria que me 

explicasse para que ficasse claro a garantia de imparcialidade nestes próprios processos. 

Eu não queria de forma nenhuma que andássemos a negociar já coisas à frente, ainda 

quando os nossos empresários não sabem a quem se dirigir e como hão-de ir à procura 

deste tipo de soluções.” ---------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Em relação aos dois pontos anteriores, embora já estejam aprovados, eu gostaria 

que me fossem dados alguns esclarecimentos sobre aquela área de protecção. -------------

--------- Quanto à proposta da instalação deste empreendimento no parque empresarial, 

quero dizer que não estou contra e fico contente por apostarem em investir em Águeda. 

No entanto, actualmente naquela zona não existe nenhuma empresa, o que quer dizer 

que a Câmara vai ter que investir um valor muito elevado para fazer chegar lá as infra-

estruturas que a empresa necessita para se poder instalar. ----------------------------------------
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--------- A Câmara, neste momento, está preparada para pagar todas as infra-estruturas 

para instalar a empresa? A empresa vai beneficiar na questão das taxas e licenças? 

Quais são as condições para outros possíveis investidores que existem a quererem 

instalar empresas no Concelho, mas noutros terrenos? Vão ser garantidas as mesmas 

condições de igualdade a todos os possíveis investidores que queiram investir no 

Concelho de Águeda? -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Deixo estas questões que gostaria que fossem esclarecidas, porque há pessoas 

que pretendem instalar-se e investir em Águeda, noutros terrenos, sem ser nos parques 

da Câmara.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Queria colocar algumas questões ao Senhor Presidente da Câmara relativamente 

a esta situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu vi na planta umas rotundas nuns arruamentos que presumo que serão os 

acessos à instalação do empreendimento do LIDL. Eu queria perguntar se aquelas infra-

estruturas que estão lá desenhadas já eram as que estavam previstas ou se as adaptou 

em termos de projecto LIDL para o garantir? ------------------------------------------------------------

--------- Será que um projecto com esta dimensão lhe coloca em causa a instalação de 

outros empreendimentos e de outras indústrias no local? -------------------------------------------

--------- Relativamente à área que havia instalada e que já estava comprada, o Senhor 

Presidente tem ideia de alargar a área em termos de compra ou vai somente reservar a 

área que estava e manter a zona industrial dentro dos limites geográficos que tinham 

previsto inicialmente?” -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------- “Começando por responder ao Engenheiro Oliveira sobre o valor das taxas, ainda 

deve estar a pensar no valor das taxas do mandato anterior, porque a empresa LIDL, 

sobre o valor das taxas, disseram que não valia a pena falar nisso porque eram 

ridiculamente baixas comparativamente com os outros Concelhos aqui à volta. É isso que 

são os valores das taxas para as industrias e armazéns em Águeda. O problema disto é 

que os preços dos terrenos é que era caro para vir para cá e não havia terrenos para 

colocar uma infra-estrutura deste tipo, ter cerca de cem mil metros quadrados para 

colocar esta infra-estrutura a vinte e cinco euros o metro quadrado, que foi o preço que foi 
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dito aqui e que iremos manter, o preço que está divulgado são dois milhões e quinhentos 

mil euros, em escudos são quinhentos mil contos. A Câmara não está a nadar em 

dinheiro obviamente, mas com quinhentos mil contos alavanca muitas obras na zona 

industrial e já temos mais de cinquenta pedidos em carteira de pessoas que estão 

interessadas em ir para a Zona Industrial. ---------------------------------------------------------------

--------- Na planta pode ver-se a mancha onde se quer colocar o empreendimento do LIDL 

e a única coisa que vai afectar é o afastamento de uma estrada que inicialmente estava 

prevista para determinado sítio e que agora vai para um bocadinho mais abaixo e tem 

condições para funcionar. Em termos de Plano de Pormenor aquilo que irá avançar será a 

distribuição que temos aqui na planta. Este investidor não tem só esta oferta e não estão 

só a trabalhar connosco, nós estamos a competir com outros Concelhos para trazer o 

investimento. O investimento são, como está dito, vinte e cinco milhões de euros, cento e 

cinquenta postos de trabalho, que é o maior investimento feito por uma empresa de fora 

do Concelho e é uma mudança e nós poderemos ser concorrenciais com outros. Nós 

temos a promessa, que nós esperamos que se comece a concretizar no próximo ano, de 

uma ligação à auto-estrada e começamos a estar centrais em termos desta NUT. -----------

--------- Quanto ao dar as mesmas condições, nós damos e queremos dar as mesmas 

condições a todos. Temos aqui este pedido de declaração de interesse público porque 

nós estamos a avançar por dois caminhos aqui como disse, nós estamos em competição 

e este empreendimento é para estar a funcionar no dia dois de Janeiro de dois mil e dez. 

No primeiro trimestre do próximo ano tem de estar a começar a ser construído, porque 

tem muita área de construção e tem prazos rígidos para ser construído. Nós estamos em 

competição com outros Concelhos e não é certo que venham para aqui, mas nós temos 

que tentar todos os meios para lhes dar condições para eles virem para o nosso 

Concelho. As condições, em termos de preços, não foram discutidas, são as mesmas que 

correm aqui à volta para este tipo de terreno. Nós, em Águeda, é que tínhamos preços 

bastante superiores e eles têm a mesma oferta, sensivelmente do mesmo preço, noutros 

Concelhos. Nós temos uma vantagem que é facto do terreno ser perfeitamente plano, os 

outros têm movimentações de terras e tudo isto conta e estas empresas não fazem as 

coisas sem estudos aprofundados. ------------------------------------------------------------------------

--------- Acho que a imparcialidade sempre tem existido da nossa parte e queremos que 

ela exista. Agora, não podemos avançar com a mesma rapidez, com um projecto que é 
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para dois mil metros quadrados como para um projecto de cem mil metros quadrados. E é 

isto que nos faz andar e tentar mais este mecanismo a par do Plano de Pormenor, porque 

isto vai ter um Plano de Pormenor ou um Plano de Urbanização. O PDM quando vier 

cobrirá estas situações todas e obviamente que isto nos fez avançar para comprar mais 

áreas e estender este parque. É isso que estamos a fazer. -----------------------------------------

--------- Agora também acho que, face ao mecanismo que está em vigor quem pensar que 

vai especular com estas situações, os terrenos que têm lá, acho que não vai ter muita 

sorte, porque os mecanismos legais são para ser utilizados. Pelas contas que temos feito, 

a Câmara não quer ganhar dinheiro, mas também não quer perder e se tiver de investir 

algum, nós apostamos e apoiamos em tanta coisa, nós vamos investir por igual. Mas isto 

é uma mais valia enorme para o Concelho e posso-vos dizer que é com enorme 

satisfação que eu estou aqui hoje a apresentar este projecto. --------------------------------------

--------- Quanto às zonas de protecção, tem áreas em que é delimitada aquela zona, só 

que a legislação que foi agora aprovada, diz que tem que ter uma faixa de cem metros à 

volta, é florestal não pertence à zona, mas essa área tem que ter um tratamento especial, 

ou seja, tem de ter menos densidade, tem de ter outros cuidados de limpeza. Tem de ter 

um Regulamento próprio em que o próprio parque terá de ser responsável por isso. --------

--------- Obviamente que ainda faltam aqui muitos regulamentos. Só que apareceu-nos 

esta oportunidade e nós entendemos que não podemos estar a fazer os regulamentos 

todos e atirar este investimento para as calendas à espera dos regulamentos. Vamos dar 

resposta e obviamente que depois virão cá os regulamentos gerais para funcionarem. -----

--------- Aliás esta venda, também penso eu, que terá que vir à Assembleia Municipal e 

portanto estamos sempre à vontade para corrigir isto. Agora, o problema é que isto já 

obrigou algumas idas a Lisboa, a Coimbra e vai obrigar a muitas mais para ver se 

conseguimos passar este processo.” ----------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

unanimidade, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal de aprovação do 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL A UM ENTREPOSTO 

LOGÍSTICO DA EMPRESA LIDL & Companhia. ------------------------------------------------------- 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 3 de 19 de Junho de 2008 

 

51 

---------------------------------------- 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, 

tendo-se verificado que não havia inscrições do público para intervir. ----------------------------

--------- De seguida, o Secretário da Mesa procedeu à leitura da Minuta da Acta desta 

sessão, que posta a votação pelo Presidente da Mesa, foi aprovada por unanimidade. ---- 

--------- Por último, o Senhor Presidente 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. ------------------------------------- 

  


