
                                                     ACTA   DA PRIMEIRA  SESSÃO ORDINÁRIA 

                                                     DA   ASSEMBLEIA   MUNICIPAL,   REALIZA- 

                                                     DA  EM  VINTE  E  TRÊS DE FEVEREIRO DE 

                                                     DOIS MIL  E SETE 

                                                           

   

 

--------- Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e sete, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da 

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

--------- UM – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTAS----------------------------------------

--------- UM. UM – Acta da Sessão Ordinária de vinte e oito de Dezembro de dois mil e 

seis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------- TRÊS – PERÍODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------

--------- TRÊS.UM -  Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da 

Câmara acerca da actividade do Município, bem como a situação financeira do 

mesmo, nos termos do disposto nos artigos quinquagésimo terceiro, número um, 

alínea e) e sexagésimo oitavo número quatro da Lei número cento e sessenta e nove, 

barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei número cinco – A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro; ---------------------------- 

--------- TRÊS.DOIS - Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Apoio ao Associativismo Desportivo do Concelho de Águeda, nos termos da 

proposta, ao abrigo do disposto na alínea a), do número dois, do artigo 

quinquagésimo terceiro, da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei número 

cinco-A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------------------------------- 

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada pelos Senhores 

DANIELA CARINA ALVES MENDES e JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA. -------- 

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

Senhor Presidente da Mesa cumprimentado os Senhores Membros da Assembleia, 
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do Executivo e público presente e comunicado que o Doutor José Américo Andrade, 

por razões da vida familiar, falecimento do seu pai, não está presente nesta Sessão e 

pediu ao Senhor Membro José António Parada Figueira para secretariar a Mesa da 

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

--------- Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos Senhores Membros PAULO 

MANUEL MATOS SOARES, DANIELA CARINA ALVES MENDES, CARLOS 

ALBERTO BAPTISTA GUERRA, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, ARMANDO 

ALVES FERREIRA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO RICARDO 

MARTINS FIGUEIREDO NUNES, JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, 

PAULA CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, ANTÓNIO MANUEL FERNANDES 

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

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

PARADA FIGUEIRA, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS DA SILVA,  CARLOS ALBERTO 

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

ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, PAULO NUNO DE ALMEIDA ALVES, FLÁVIO DE 

JESUS E SANTOS, FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ 

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

SILVA MENDES, 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 MARIA ALICE PEREIRA 

AMARO E SANTOS .-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Verificou-se a ausência dos Senhores Membros JOSÉ AMÉRICO ABRANTES 

ANDRADE, JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO, ALBERTO JOSÉ FERNANDES 

MARQUES, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, VICTOR MANUEL ABRANTES 

DA SILVA e CARLOS ALBERTO CARNEIRO PEREIRA.---------------------------------------  

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

RESENDE DA FONSECA e pelos Senhores Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA 

DE MELO CORGA, CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA e ANTÓNIO MANUEL 

DE ALMEIDA TONDELA. -------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA --------------------------------- 

--------- De seguida, a Senhora Secretária da Mesa leu a seguinte correspondência 

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

--------- De JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA: ----------------------------

---------- “Venho por este meio, comunicar a Vossa Excelência que não poderei estar 

presente na Assembleia Municipal agendada para hoje, dia vinte e três de Fevereiro 

de dois mil e sete, por motivos profissionais. -------------------------------------------------------

-------- Contudo, a secretária desta Junta de Freguesia, Maria Alice Pereira Amaro e 

Santos irá em minha representação, pelo que, solicito que lhe sejam concedidas as 

minhas competências nessa Assembleia Municipal.”--------------------------------------------- 

--------- De JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA: ----------------------------------  

--------- “Sou pela presente a informar Vossa Excelência que não irei estar presente na 

Sessão de Assembleia marcada para dia vinte e três de Fevereiro, por motivos 

pessoais, pelo que me faço representar pelo Secretário desta Junta de Freguesia, 

Flávio de Jesus e Santos.”------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE: --------------------------------------

--------- “José Américo Abrantes de Andrade, vem participar a Vossa Excelência que, 

por razões de natureza pessoal, não pode comparecer na reunião marcada para vinte 

e três de Fevereiro de dois mil e sete, solicitando que lhe seja considerada justificada 

a falta.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES: -----------------------------------------

--------- “No seguimento da convocatória enviada por Vossa Excelência relativa à 

primeira Assembleia Municipal Ordinária, agendada para o dia vinte e três de 

Fevereiro de dois mil e sete, pelas vinte e uma horas, venho por este meio comunicar 

à Assembleia que não será possível a minha presença, na medida em que nesta data 

estarei ausente na Ilha da Madeira, por motivos profissionais.”-------------------------------- 

--------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu início à Ordem 

de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- UM – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTAS----------------------------------------

--------  UM. UM – Acta da Sessão Ordinária de vinte e oito de Dezembro de dois mil e 

seis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------- Não havendo inscrições para intervir acerca deste assunto, o Senhor 

Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

maioria, com uma abstenção, deliberou aprovar a Acta referente à Sessão da 

Assembleia Municipal de vinte e oito de Dezembro de dois mil e seis. ---------------------- 

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

--------- Neste Período de Antes da Ordem do Dia foram feitas as seguintes 

intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Senhor Membro MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA: ----------------------------------

-------- “Venho aqui numa primeira intervenção, que penso que não terá grande 

repetição hoje, para estranhar que esta Assembleia tenha sido convocada para tratar 

apenas de um Regulamento. Há cerca de vinte anos que ando nestas lides, é capaz 

de ser já tempo demais, mas é a primeira vez que me recordo de haver apenas um 

ponto e que seja para discussão e eventual aprovação ou não de um Regulamento. --

-------- Não quero com isto fazer uma crítica contundente ao Executivo Municipal, mas 

pelo menos, dar a minha ideia. Há tantos assuntos importantes para o Município de 

Águeda, que embora não viessem aqui ser votados, mas podiam ser discutidos, como 

por exemplo a Carta Escolar. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Anda-se a falar na Carta Escolar há tanto tempo e ela há-de vir aqui já feita e 

eu acho que é um erro, porque eu acho que nós podíamos dar achegas, no bom 

sentido, ao Executivo Municipal relativamente àquilo que pensamos antes da sua 

elaboração final. Digamos que era um assunto interessante para discutirmos hoje. Há 

outras questões também que têm a ver com aquilo que são perguntas repetidas e até 

com algum cansaço sobre o desenvolvimento das relações do Executivo Municipal 

com os órgãos do Poder Central relativamente àquelas questões que o Município vem 

lutando e que era bom que cada vez que aqui vimos houvesse um desenvolvimento 

acerca disso para sabermos se está tudo parado, como parece. E eu digo “parece” 

porque não tenho informações, ou se há alguma novidade relativamente a essas 

questões, que são aquelas que eu não quero repetir outra vez, aquelas que todos nós 

temos na cabeça e que parece que há uma manta sobre isso e ninguém diz nada. ----

-------- Relativamente às informações que o Senhor Presidente deu, eu quero até 

elogiá-lo, porque ele é bom aluno do actual Primeiro Ministro, porque na verdade 

quando faz informação, e eu já lhe disse que não o auxiliava a fazer informações 

quando ele me pediu aqui publicamente porque efectivamente não estou dentro dos 
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assuntos e seria um péssimo ajudante, mas ele agora remete-nos para a imprensa e 

eu acho que todos sabem ler. Mas essa forma de remeter para a imprensa é também 

uma maneira engraçada, porque é um pouco aquilo que faz o nosso Primeiro Ministro, 

que vai aprontando sucessivamente grandes medidas, montes de pacotes, mas 

depois nós temos é que saber quando é que eles entram em prática. Isso é que é 

importante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Eu sei que efectivamente a imprensa Aguedense, nos vários jornais, têm feito 

eco das várias acções que a Câmara tem promovido e eu vejo isso como uma forma 

de informação, genérica e não personalizada, mas que as pessoas que lêem vão 

sabendo mais ou menos, porque os jornais também são sempre muito sintéticos e 

não explicam a maioria das coisas. Por exemplo, sobre uma medalha que aí houve 

por causa da mobilidade, eu não percebi bem o que era, porque afinal de contas a 

mobilidade em Águeda, do meu ponto de vista, ainda está muito má. Mas isso é outro 

assunto. Há por aí tantos empecilhos para as pessoas, não é só para os cegos, é 

também para outras pessoas com deficiências motoras. ----------------------------------------

--------- Mas quando é para receber uma medalha, eu quero-me congratular com isso, 

porque tudo o que fôr bom para o Concelho de Águeda, é bom para mim. ----------------

----------- Eu quero que a minha terra tenha visibilidade, que tenha uma boa imagem lá 

fora, eu debato-me sempre por isso, porque é importante. Eu não vivo do Aguedismo, 

mas defendo e gosto das pessoas que lutam pela sua terra, como eu procuro fazer, 

não sei se consigo atingir o objectivo ou não. ------------------------------------------------------

-------- E por conseguinte, a minha vinda cá era mais para fazer ver que não faz 

sentido realizar uma reunião para discutir um Regulamento e para eventualmente 

pedir ou não maior explicitação sobre as informações prestadas pelo Senhor 

Presidente do Executivo relativamente às visitas que fez. Eu percebi que as fez no 

bom sentido, que as fez para adquirir novos conhecimentos, para poder aqui ajudar 

nas mudanças que ele se propôs e quer fazer e por conseguinte nunca critico 

ninguém por ir ao Canadá ou à América, desde que isso seja um “apor” importante 

para poder fazer uma mudança verdadeira, mas que se veja.----------------------------------

-------- Agora, permita-me também uma coisa, é que afinal de contas fala-se muito na 

obra na hora, mas a verdade é que eu tenho a experiência própria de que duas ou 

três vezes que aqui pedi para me fazerem coisas, venho cá e dizem que é no dia 

seguinte e às vezes é passado oito dias e às vezes por uma simples planta. Agora, 
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com essa caça ao imposto, em que efectivamente o ITMI, o IMI e as Finanças querem 

tudo, querem as plantas para valorizar e para extorquir ao cidadão, a Câmara tem que 

dar esses elementos e não é assim tão rápido.-----------------------------------------------------

-------- Eu quando vi esse tipo de linguagem de que isto está tudo modificado, fiquei 

admirado, porque eu não tenho essa prática. Comigo não aconteceu esse tipo de 

rapidez. Eu acho que é bom que se publicite, que se dê conhecimento, que se faça 

pedagogia junto dos munícipes, mas que depois a prática corresponda àquilo que é 

publicitado, porque o que se lê nos jornais é tudo uma maravilha, mas eu olho à 

minha volta e não vejo assim tantas mudanças. Eu até vejo que isto está muito 

parado, mas é a minha perspectiva e posso estar enganado.”--------------------------------- 

--------- Senhor Membro JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL: -------------------- 

-------- “Eu venho aqui para fazer um bocado o meu papel de apoiante do Executivo, o 

que nem sempre tem acontecido. E esse papel justifica-se porque se há críticas que 

eu já fiz aqui e acompanhei algumas vezes a situação de oposições, algumas criticas 

que fiz ao Executivo e acompanho algumas das que têm sido feitas. Neste momento, 

ao fim de um ano, também cabe realçar alguns pontos em que já se vê uma diferença 

de abordagem em relação ao passado. --------------------------------------------------------------

-------- Neste caso, uma das pessoas que mais tem sido atacada, a Senhora 

Vereadora do Pelouro da Educação e da Cultura, em que se nota, neste momento, já 

alguma da sua acção, com erros ou sem erros. É realmente já uma acção que tem 

cabeça, tronco e os membros começam a ser construídos e que nos poderá fazer 

chegar a outro patamar em Águeda. Águeda dos Folclores, Águeda das Festas 

Populares, Águeda da UBA, Águeda das Tradições. É uma Águeda riquíssima, é uma 

Águeda que tem sido defendida ao longo dos anos, tem sido projecção e que é 

importante continuar a preservar. ----------------------------------------------------------------------

-------- No entanto, a velocidade com que muda a sociedade, hoje em dia, abre novas 

perspectivas e quando estamos a falar de Águeda, temos que começar a falar 

também dos Concelhos vizinhos, do País e que estamos integrados na Europa. Ainda 

há bocado estávamos a ouvir o telejornal e saiu mais um relatório, em que o nosso 

atraso em relação aos novos Países que aderiram à Comunidade Europeia, é um 

atraso de educação. Chegámos à conclusão que três em cada dez estudantes em 

Portugal atingem o décimo segundo ano e tivemos agora a Eslovénia que entrou, em 

que oito em cada dez estudantes têm terminado treze anos de Ensino Básico. 
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Portanto, a partir daí verifica-se toda a diferença nos aspectos económicos, nos 

aspectos culturais e na evolução das sociedades. ------------------------------------------------

-------- Isto para dizer que em Águeda, ultimamente, têm sido realizadas pela Câmara 

Municipal diversos tipos de actividades de carácter cultural, ligeiramente diferente do 

que estávamos habituados, tentando conquistar novos públicos e tentando verificar e 

educar novos gostos. A verdade é que os espectáculos têm sido realizados e têm tido 

uma assistência razoável e verifica-se que de espectáculo para espectáculo já há um 

núcleo bastante forte de cerca de duzentas a trezentas pessoas, que já repetem 

determinados tipos de espectáculos. -----------------------------------------------------------------

-------- Esta aposta que a Câmara tem feito e que pelos vistos irá continuar, com uma 

certa periodicidade mensal, permite-nos hoje ver teatro, não só o chamado teatro 

popular, mas as danças e a música. Não me admiro nada que qualquer dia venha aí 

um ballet e que esteja cheio, não me admiro que qualquer dia esteja aí ópera e que 

esteja cheio na mesma. ----------------------------------------------------------------------------------

-------- Portanto, criou-se aqui um novo público e daí o meu elogio à acção da Câmara 

na sequência da actividade que tem desenvolvido. -----------------------------------------------

-------- Também se verifica acção, quando se criam parcerias com as Instituições de 

Solidariedade Social e se cria uma actividade mensal com os idosos das diversas 

Instituições, que vão mensalmente ter um encontro, desenvolvendo competências, 

desenvolvendo solidariedade, desenvolvendo cooperação. Os meus parabéns por 

isso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em último lugar, o Regulamento de apoio às IPSS’s, que não sabia que não 

existia. Muitos afirmaram que era o primeiro Regulamento, com imperfeições ou não, 

lança algumas ideias e lança a ideia de participação de todos naquilo que é o chamar 

aproveitar aquilo que já não precisamos ou que nunca usamos ou que normalmente 

deitamos fora sem usar. Esta ideia que começa por um chamado Banco, é um Banco 

alimentar não contra a fome, mas um Banco Alimentar contra a deficiência de 

construção e contra a miséria que vai nas Freguesias. Espero que a Câmara a 

desenvolva de forma a ir mais longe, que mais tarde apele ao mecenato de forma 

organizada, de forma encontrada. E daí os meus elogios neste momento. Acho que 

estão no bom caminho. Falta depois testar durante algum tempo e se possível 

reformular e avançar ainda com mais ambição.”--------------------------------------------------- 
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--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ---------------------------------

-------- “Respondendo ao Senhor Doutor Antunes de Almeida - Poderíamos ter aqui 

outros pontos, mas eu acho que os Senhores serão chamados a discutir e hoje têm 

oportunidade de levar já um documento, que eu fiquei de começar a distribui-lo em 

Fevereiro, que é um documento que eu considero importantíssimo para o Concelho, o 

qual fiquei de dar a conhecer para começarmos a discutir, que é o Plano Director 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Podia ter deixado ficar isto tudo e dar-vos esse disco cheio, com os dois ou três 

volumes enormes e que ninguém lia. Adoptámos uma estratégica diferente, é um 

resumo não técnico, para toda a gente se inteirar daquilo que tem o Plano Director 

Municipal e quais são as grandes linhas do Plano Director Municipal. E agora vamos 

fazer sair volume a volume e analisar, discutir e chamar cá as pessoas, mas não com 

a solenidade de uma votação e de uma Assembleia Municipal, para discutirmos de 

forma aberta o Concelho e o Plano Director Municipal nas diferentes vertentes. 

Portanto, está aí um ponto para começarmos a discutir o Concelho. ------------------------

-------- Quanto à Carta Escolar, não é para trazer aqui o documento fechado. Vai 

haver, na próxima terça-feira, uma primeira reunião do Conselho Municipal de 

Educação, onde vão ser apresentados os dados em bruto. Temos de dizer que temos 

tido muitas dificuldades em recolher os dados para podermos trabalhar as situações 

com realidade e próximas daquilo que se passa no Concelho. Temos levado técnicos 

às Instituições para conferir os números, porque muitas vezes as coisas não batem 

certo, de um lado estão uns, do outro lado estão outros e nós não podemos fazer um 

documento destes sem números devidamente corrigidos e certos. --------------------------

--------- Obviamente que queremos discutir este documento e vai ter de ser 

participado, porque este documento vai marcar o que vai ser Águeda daqui a vinte 

anos, visto que é da educação que nós estamos a falar, e qual é o modelo educativo 

que nós queremos para o futuro e como é que queremos estruturar a rede de 

educação das Escolas. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Mas, já agora que estamos a falar na Carta Escolar, em algumas coisas que 

foram aqui abordadas, a educação tem tido algumas acções que penso que vão no 

caminho que queremos, que é de envolver a sociedade. Já cá falei também no 

chamar as Colectividades e as Instituições a trabalharem e a colaborarem nos 

prolongamentos, aquilo que nós queremos é um programa educativo, de educação 
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para o Concelho que abranja todos. ------------------------------------------------------------------

-------- Quero dizer com isto que durante a próxima semana, temos uma reunião já 

agendada com dois Concelhos vizinhos e com entidades que reputamos de craveira 

assinalável nesta área para se fazer um projecto que abranja a área educativa, mas 

não na educação que nós entendemos da escola primária e daquilo que é obrigação 

directa do Executivo, mas uma educação e formação ao longo da vida, porque como 

também já foi aqui referido, nós em termos Europeus e o Concelho de Águeda em 

particular, estamos muito abaixo dos níveis educacionais de Portugal e Portugal dos 

outros países da Europa. --------------------------------------------------------------------------------

-------- E este fosso tem de desaparecer, temos de o ultrapassar, porque se não 

ultrapassarmos este fosso, e isto não é trabalho só do Presidente da Câmara, é de 

todos nós e de toda a população e temos de ter uma estratégica para começar a 

sensibilizar as pessoas para vencer este fosso, porque senão nós estaremos cada 

vez mais na cauda da Europa, porque os outros que estão a entrar com os 

conhecimentos que têm e com o nível educacional que têm, facilmente nos 

ultrapassam e vão por aí fora e o próximo QREN tem uma forte fatia de investimento 

para apostar nos recursos humanos e nós queremos ver se aí conseguimos ter uma 

aposta clara e uma aposta firme.-----------------------------------------------------------------------

--------- Eu não gosto de falar e vir para aqui dizer que tive mais uma reunião e que me 

prometeram que agora é que ia ser, porque o Doutor Antunes de Almeida vai 

desculpar-me mas eu já assisti muitas vezes ao “agora é que vai ser”. Eu estou 

cansado de promessas, eu gosto mais e quero ver mais passo a passo aquilo que 

vamos fazendo. Como exemplo, só para informar, já temos o levantamento 

topohidrográfico da Pateira. Agora é para preparar o próximo passo, que é chamar os 

Senhores Presidentes das Câmaras vizinhas, de Oliveira do Bairro, de Aveiro, para 

termos uma estratégia para avançarmos. O levantamento que é essencial para se 

poder avançar, o INAG já o fez, já o cumpriu. Está cá a parte dele e vamos agora 

fazer o passo a seguir. ------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto à mobilidade, é verdade que nós temos muitos empecilhos. Pode dizer-

se que já esta semana retirámos aí alguns e vamos tomar algumas medidas que vão 

ser controversas. Nós vamos ter de arrancar árvores que estão nos passeios porque 

não passa uma cadeira de rodas e há muita gente que se vai atirar aos arames com 

estas situações, mas tem de ser, nós ou queremos uma coisa ou queremos outra. 
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Mas poderemos tentar aqui algumas soluções que possam conciliar as duas coisas, 

mas não vai ser fácil e vamos ter de arrancar bastantes árvores por aí. --------------------

-------- Quanto à visibilidade que temos tido enquanto Concelho e àquilo que temos 

feito, em termos de organização interna, há situações que se vêm, nós não podermos 

é confundir. Nós temos uma coisa na hora que demora menos de uma hora, que é 

autorização na hora. E o que é isto? É a autorização de construção, é quem vai 

construir uma casa num loteamento, traz o projecto todo, traz o alvará do empreiteiro 

e leva na hora a licença. Os outros não são assim. Eu penso que lá chegaremos, não 

só nós mas também o País, porque nós temos que acreditar cada vez mais uns nos 

outros. O Engenheiro quando mete aqui um projecto e quando diz que o projecto está 

bem e que cumpre as normas todas, tem de cumprir. E se nós podermos passar a 

este passo, pode ser tudo mais na hora e é muito mais fácil. Se não cumprirem, 

obviamente que depois temos de fazer activar os mecanismos legais, mas 

precisamos que eles actuem também, porque senão atolamo-nos depois nas 

correcções das situações anómalas. -----------------------------------------------------------------

-------- Nós não temos ainda tudo a funcionar a cem por cento. Há aqui algumas 

situações que estão a ser implementadas, mas eu espero convidar-vos brevemente, 

dentro de quinze dias, para que possam ver de perto o que é que estamos a fazer. ----

-------- Em princípio tenho cá uma visita do Secretário de Estado da Administração 

Local, para ver o que é que estamos a fazer na área da Modernização Administrativa 

e espero que se confirme a visita, para ver aquilo que nós temos feito, porque não é à 

toa que temos tido outras Câmaras de outros pontos do País a ver o que é que nós 

estamos a fazer porque querem ter ideias para adaptar à sua realidade. ------------------

-------- Quanto às visitas que fiz, já tinha feito também no ano passado, sobretudo 

dentro do mesmo âmbito, a Bilbau. Agora foi com a Fundação Metropolis Espanhola e 

com a INTELLI e com alguns membros do Gabinete da DGOTDU ver cidades 

inteligentes, zonas industriais de parques tecnológicos. Eu acho que devo ter visto 

daquilo que existe de melhor no mundo. -------------------------------------------------------------

-------- Em Singapura, a organização que eles têm a nível de Governo e das 

Organizações Governamentais é qualquer coisa de extraordinário. É que tudo aquilo 

que vimos e que tivemos oportunidade de dialogar e os modelos que nos foram 

mostrados de empreenderismo e de liderança foram extraordinários. -----------------------

-------- Em Dublin, a experiência é diferente, temos de o dizer, que não têm sido as 
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Autarquias que têm estado envolvidas nisto, embora aqui em Portugal são as 

Autarquias que estão a pegar nisto. -------------------------------------------------------------------

---------- Quem pegou nestes movimentos, há vinte anos atrás e por isso é que eles 

estão onde estão, foram os Governos Centrais, que injectaram dinheiro, criaram estes 

pólos de desenvolvimento, disseram às empresas e disseram às Universidades como 

é que isto se tinha de fazer. -----------------------------------------------------------------------------

-------- Nós andamos agora à procura do modelo porque há muito trabalho que é feito 

que não andamos a pô-lo nas páginas dos jornais. Mas nós também aqui andamos à 

procura e queremos aproximar a Escola Superior e a Universidade de Aveiro das 

nossas Empresas, queremos fazer uma das coisas que estava no Plano Estratégico, 

que é fundamental. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Se nós queremos dar o salto tem de ser pela tecnologia, tem de ser pelas 

Empresas de base tecnológica com alto valor acrescentado. E para isso temos de 

apostar na inovação e na minha perspectiva a inovação está nos centros de saber, 

está nas Universidades e as Empresas têm de procurar esta direcção. --------------------

-------- A Câmara aqui quer ter um papel de parceiro, de intermédio e de facilitador 

desta tarefa, porque temos de caminhar de uma forma diferente. Temos de 

acompanhar a evolução, relativamente àquilo que se fez e está a fazer noutros Países 

e nós temos de dar o salto. ------------------------------------------------------------------------------

-------- Respondendo ao Senhor Marques Vidal – Penso que as questões da educação 

estarão sucintamente respondidas. No que se refere à cultura, entendemos que há 

que criar hábitos culturais nas pessoas e este Executivo também ainda não anunciou 

mas estamos a tentar estabilizar as coisas, porque quando as coisas vão para a 

frente elas estão cimentadas. Não é para avançarmos para depois termos de recuar e 

não se concretizarem, para serem um “flop” para desacreditar a nossa acção. Não 

quer dizer que não os possamos cometer, mas tentamos pelo menos evitá-los. ---------

-------- No que respeita à cultura, estamos a programar que na segunda sexta-feira de 

cada mês haja um espectáculo cultural diferente em Águeda. Também na Feira das 

Velharias vamos introduzir cultura para não ser só a Feira, vamos ter mais alguma 

coisa, mais alguma atractividade para trazer mais pessoas a Águeda durante o fim-

de-semana. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto ao Regulamento de Apoio às Colectividades em acção não veio aqui. O 

Membro José Vidal tem conhecimento dele porque está ligado à CPCJ, não é 
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informação classificada. Aliás, está em discussão por parte das Instituições, mas 

todos podem colaborar e podem dar contributos para o mesmo documento, se assim 

o entenderem.”----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------------

-------- “Queria só dizer duas palavras sobre a questão da Ordem de Trabalhos desta 

Assembleia. Naturalmente que a Mesa convoca Assembleias e estabelece a Ordem 

de Trabalhos conforme os elementos que nos são fornecidos pelo Executivo. -----------

-------- Solicitámos esses elementos e só nos foi entregue estes dois pontos que 

temos. Um é obrigatório, que é a apreciação da informação escrita do Senhor 

Presidente e o outro que é o ponto três, ponto, dois – Discussão e aprovação de 

proposta da Câmara Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo do Concelho 

de Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Penso, no entanto, que temos que melhorar nesta área. De facto, não faz muito 

sentido convocar Assembleias só para discutir um ponto, quando há tanta matéria 

importante para discutir em Águeda. ------------------------------------------------------------------

-------- Foram criadas Comissões na Assembleia Municipal para dinamizar o 

funcionamento da Assembleia e eu lembro que era necessário que essas Comissões 

se activassem e as pessoas se esforçassem mais, no sentido de indagarem, porque é 

essa a sua função fiscalizadora da actividade do Município, indagarem sobre aquilo 

que se vai fazendo ou não no Município. ------------------------------------------------------------

-------- Reparemos, vem cá um Secretário de Estado, diz o Senhor Presidente da 

Câmara, ver a Modernização Administrativa. Eu penso que seguramente a maioria 

dos Membros desta Assembleia não sabe o que se está a fazer. Portanto, o 

Secretário de Estado vem ver primeiro do que os Membros desta Assembleia e há 

Comissões para o efeito, que devem solicitar, se não forem solicitados para isso, elas 

próprias ao Executivo que as informem sobre aquilo que se vai fazendo. ------------------

-------- Há iniciativas que é preciso tomar, há comemorações que é preciso fazer e 

penso que a Assembleia Municipal pode ter um papel importante nessa área, até 

chamando a sociedade à participação política. ----------------------------------------------------

-------- Deixava só esta nota porque penso que se está a fazer muita política através 

da comunicação social, quando há órgãos próprios que devem exercer as suas 

próprias dinâmicas, no sentido de acompanhamento da actividade política, no sentido 
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mais nobre que ela tem, que é trabalhar para a defesa dos interesses das 

populações.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- Terminado o Período de Antes da Ordem do Dia, passou-se, de seguida, à 

análise dos assuntos agendados para esta Sessão. --------------------------------------------- 

--------- TRÊS.UM -  Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da 

Câmara acerca da actividade do Município, bem como a situação financeira do 

mesmo, nos termos do disposto nos artigos quinquagésimo terceiro, número um, 

alínea e) e sexagésimo oitavo número quatro da Lei número cento e sessenta e nove, 

barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei número cinco – A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro; ---------------------------- 

-------- Relativamente a este ponto da Ordem do Dia, foram feitas as seguintes 

intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------- 

-------- “A primeira questão preliminar, tem a ver com esta Assembleia, que hoje aqui 

decorre e representa bem o estado que hoje se vive em Águeda. Vamos discutir um 

simples ponto, temos uma sala a meia luz, eu só espero que o facto de estarem ali 

quatro ou cinco lâmpadas fundidas no candeeiro principal não tenha a ver também 

com o se ter mandado não substituir para poupar energia, como já se fez com o 

gasóleo e as máquinas da Câmara, que deixaram de funcionar para se poupar 

gasóleo. Espero que não tenha a ver com isso. ---------------------------------------------------

-------- De qualquer maneira, Senhor Presidente, ainda assim acredito que 

rapidamente nos convidará para irmos todos de bateira, do Cais das Laranjeiras até à 

Barra ou até à Costa Nova, já com uma outra Águeda pujante por aí fora. ----------------

-------- A segunda questão, é que eu, efectivamente, quando recebi esta informação 

escrita olhei para ela e interroguei-me “Será que o Senhor Presidente está-nos a 

mandar ler os jornais para sabermos da informação da Câmara?”, mas disse “Não, o 

Senhor Presidente não faz isso, porque ele é uma pessoa que respeita os Membros 

da Assembleia, eu conheço-o e sei desse facto”.--------------------------------------------------

-------- E por isso quero dar os parabéns à comunicação social, porque conseguiram 

um milagre, conseguiram transportar quatro páginas de informações do Senhor 

Presidente num CD com cento e setenta e três páginas de notícias publicadas na 

comunicação social. Vocês conseguiram o milagre da transformação e portanto vocês 
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são os grandes obreiros de Águeda de hoje.--------------------------------------------------------

--------- A terceira questão, tem, obviamente, a ver com a informação prestada. Eu 

gostaria que da próxima vez viesse também aqui a dívida bancária e queria perguntar 

se os documentos existentes na contabilidade para pagamento que aqui estão 

pertencem à divida consolidada ou é só da Câmara?”--------------------------------------------

--------- Senhor Membro ARMANDO ALVES FERREIRA: -------------------------------------- 

--------- “Antes de mais entendo que nós nos devemos solidarizar com o Senhor 

Doutor José Américo, que neste momento não está presente pela morte do seu pai e 

sugeria que esta Assembleia Municipal, de algum modo, expressa-se o pesar pelo 

falecimento do Senhor Lotário Gomes de Andrade. Deixo essa decisão ao Senhor 

Presidente da Mesa.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente aos assuntos que foram aqui falados, antes da Ordem do Dia, 

não vou abordar porque foram assuntos que já foram tratados, mas fiquei 

surpreendido pela intervenção do Senhor Engenheiro Hilário Santos. É que na vez de 

se referir explicitamente às informações que foram transmitidas pelo Senhor 

Presidente, acerca do trabalho desenvolvido durante este período, desde a última 

Assembleia até agora, parece que veio aqui dar um conjunto de “medalhas” por 

alguma atitude menos política que o Presidente possa ter tido.--------------------------------

--------- Em primeiro lugar, parafraseando alguém nesta sala, o Presidente é bom 

aluno, é sintético nas suas apreciações e não vai fazer aquilo que eu uma vez aqui 

disse, relativamente a uma anterior pessoa que esteve no Executivo, que só faltava, 

conforme eu disse numa intervenção, dizer quais eram as horas e os dias em que ia à 

casa de banho, para apresentar relatórios de dez páginas de nada feito. ------------------

-------- O Senhor Presidente do Executivo apresenta um resumo minimalista, que 

muito bem traduziu naquele conjunto de notícias que os órgãos de comunicação 

social deram. O que significa que ele não está para fazer propaganda da sua 

actividade, mas está para dizer o mínimo possível daquilo que vai ser feito. --------------

-------- Eu fico surpreendido, porque uns dizem que os órgãos de comunicação social, 

deste Concelho, não sabem explicar nada, outros vêm dizer que os órgãos de 

comunicação social traduzem isto em enormes cabeçalhos e notícias extrapolantes.---

-------- Eu, um dia, já ouvi aqui o Senhor Hilário Santos criticar qualquer coisa 

relacionada com uma Freguesia, que é Macinhata do Vouga, e eu fico surpreendido 

quando foi definido que o primeiro Centro Educativo de Águeda iria ser feito na 
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Freguesia de Macinhata do Vouga. Ouvi criticar mas nunca ouvi o Senhor dizer que 

Macinhata do Vouga, que é uma das terras que tem um clube na primeira divisão, não 

tinha nenhum campo relvado, não tinha nenhuma piscina, e tinha a escola primária a 

cair e não tinha o mínimo de condições para nada, falando em outro conjunto de 

deficiências que eu nunca o ouvi aqui a alertar. ---------------------------------------------------

---------- Portanto, o Senhor vem para aqui não para traduzir a realidade do Concelho, 

mas para disparatar acerca da consciência daqueles que estão a tentar renovar e 

fazer este Concelho melhor do que aquilo que era, porque discutiu-se muito assunto 

aqui nesta sala que não tinha nenhum interesse, eram coisas perfeitamente 

disparatadas. Hoje vêm solicitar que aqui até se venham a discutir documentos que 

antigamente nós pedíamos para ser falados lá fora ou nas reuniões das Comissões e 

agora pedem-se para serem discutidos aqui, porque alguém tem muitos assuntos 

para ser tratados. Eu não percebo de que lado é que vocês estão. Nós mantemos a 

mesma posição, uma posição critica, mas uma posição crítica consciente e não uma 

posição crítica destrutiva. --------------------------------------------------------------------------------

-------- É curioso também falarem aqui acerca da dívida à banca. Nunca em nenhum 

relatório da posição financeira da Autarquia as dívidas a médio e longo prazo são 

reportadas. Hoje, ouvi aqui um termo “consolidação de dívidas”, isto até dá para 

pasmar. Qual é a dívida que tem que ser consolidada? Eu deixo esta pergunta para 

ser esclarecida.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------ 

--------- “É só para informar o meu colega que provavelmente ouvirá mal. O Senhor 

nunca me ouviu criticar aqui o Centro Educativo de Macinhata do Vouga ou o que seja 

sobre essa matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em relação à questão do campo Primeiro de Maio de Macinhata, estava 

previsto no anterior Executivo que depois de serem feitos os quatro relvados 

sintéticos em Aguada de Cima, Fermentelos, Mourisca do Vouga e Valongo do 

Vouga, estava previsto e tinha sido conversado várias vezes com o Senhor Paulo 

Baptista, Presidente da Associação Macinhatense na altura, que este seria o primeiro 

campo a ser proposto para ser feito o relvado sintético, neste mandato, era esta a 

perspectiva que havia. Como se bem se recorda, no anterior Executivo foram feitos 

quatro relvados sintéticos. Foi essa a promessa, não se podiam fazer todos ao 

mesmo tempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Em relação à questão da dívida consolidada, diz a informação do Senhor 

Presidente “….. o total de documentos existentes na contabilidade para pagamento 

era o seguinte….”  -  O que nós perguntamos é: Estes documentos incluem os 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento ou não incluem Serviços 

Municipalizados?”------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Senhor Membro ARMANDO ALVES FERREIRA: ---------------------------------------  

-------- “As pessoas têm que ser educadas sob o ponto de vista técnico. É que eu não 

conheço dívidas consolidadas, conheço é contas consolidadas”.----------------------------- 

--------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS: ------------------ 

--------- “Eu vou só esclarecer uma situação, porque quem fez a intervenção sobre 

Macinhata fui eu, de facto, não foi o Engenheiro Hilário Santos. Vi que se entendeu 

mal a intervenção que eu aqui fiz, porque ela não pode ser questionada na 

perspectiva que o Doutor Armando Ferreira a questionou agora.-----------------------------

-------- Aquilo que eu acrescentei foi um aparte que pretendia, digamos, fugir à 

introdução que eu estava a querer fazer, mas o facto de eu questionar ou ter 

começado por Macinhata tem a ver também com aquilo que eu aqui sustentei de que 

o Executivo me deveria apresentar um projecto a quatro anos e não projectos avulsos 

anuais, como aqueles que apresentou.---------------------------------------------------------------

-------- Aquilo que eu pretendia era saber o que é que num período de quatro anos o 

Executivo projectava fazer relativamente aos Centros Educativos. -------------------------- 

-------- Até hoje, isso também não foi explicado. O Senhor Presidente explicou que 

Macinhata do Vouga tinha condições especiais que lhe tinham chamado a atenção e 

que justificavam ter sido implementado lá o primeiro Centro Educativo. Mas, 

entretanto, continua por sustentar, em termos de estratégia global e de política global 

da Câmara, o que é que a Câmara quer desenhar no futuro, relativamente aos 

Centros Educativos e o fundamento das prioridades que quer dar a esse tipo de 

avanço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ----------------------------------

-------- “Quanto à intervenção do Engenheiro Hilário Santos - Eu escrevo pouco nas 

informações, agora há um conjunto de informações que saem da Câmara e há aquilo 

que os órgãos de comunicação social reportam de algumas acções da Câmara, que 

nós próprios não damos notícia mas que eles vêm e que decidimos juntar. Eu acho 

que isso é trabalho da Câmara. Eu poderia fazer esse relatório todo e fazer cinquenta 
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ou mais páginas. Mas vocês têm de vir cá todas as Assembleias criticar a minha 

informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto ao ir do Cais das Laranjeiras à Pateira, pode ter sido mais uma noite de 

insónias, as anteriores correram bem, vamos ver como estas correm, para ver o que é 

que se pode fazer. E esses foram lançados, foi lançada a ideia, não foi o Cais das 

Laranjeiras, mas foi uma ligação que lançamos da Pateira à Ria e um fluviário, porque 

há que marcar espaço para o próximo QREN e para os projectos que podemos pôr de 

âmbito supra-municipal, porque um equipamento como aquele que nós pensamos 

para colocar na Pateira é uma mais valia não só para o Concelho. Pode ser um 

equipamento único no País e que tem uma valorização e nós temos que pensar na 

valorização do Concelho, temos que pensar no comércio, temos que pensar na 

industria, mas também temos que pensar no turismo porque temos de aumentar a 

nossa atractividade. E um equipamento deste tipo, com as características que 

pensamos, é para ser um equipamento único, num local único do País. Por isso, este 

lançamo-lo para a frente porque tem um longo caminho para percorrer. -------------------

---------- Quanto ao Centro Educativo de Macinhata, eu já falei nisto, mas nós tivemos 

de fazer uma análise acerca da ampliação daquela escola e aquilo que nós 

entendemos, embora haja sempre condições para ampliar, mas nós não 

conseguiríamos ter nada que respondesse devidamente, com qualidade, àquilo que 

nós pensamos que tem que ser a educação no futuro. O terreno e o sítio são 

belíssimos, mas, na minha perspectiva, não para uma escola. Pode ser para uma 

residencial, um hotel ou uma moradia, mas não para uma escola. Estar a adaptar 

aquele edifício e fazer mais um arranjinho não iríamos resolver nada. Há massa 

crítica em Macinhata, há alunos em Macinhata e numa primeira análise e uma 

projecção dos números que temos para os próximos anos daqueles que já nasceram 

e que estão registados na Freguesia de Macinhata e que nos dão uma ideia da 

população que vamos ter, nos garante que naquela Freguesia há lugar para ter um 

Centro Educativo e foi por isso que avançou a compra do terreno em Macinhata do 

Vouga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mas agora posso-vos dizer que aquilo que se está a pensar e isto é ainda 

muito recente e nem está muito divulgado, é que estes Centros Educativos passem a 

albergar os seis primeiros anos de escolaridade e que terão de ser feitos de outra 

forma, porque aquilo que está na calha também é as competências que vêm e que se 
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está a negociar entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo. É que toda a 

educação do primeiro ciclo e segundo ciclo passe para as Autarquias, inclusive os 

professores. Isto está a começar a ser negociado, não é para já, não será tudo no 

próximo ano, mas está-se a começar a negociar isto e as Escolas vão ter de 

responder a isto. --------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto aos projectos a quatro anos, nós estamos numa fase muito difícil 

porque estamos no fim do Quadro Comunitário em que se está a encerrar mas ainda 

não há as linhas orientadoras e os caminhos a percorrer estão a começar agora a ser 

definidos e a Câmara não tem capacidade para apostar em situações que estejam 

fora daquelas que são as grandes linhas e as orientações dos Quadros Comunitários. 

E isso nós vamos ter e vamos discuti-lo aqui e tem de ser a mais de quatro anos. Este 

Executivo vai ter de começar a programar todo o QREN e vamos ter de discutir isso 

aqui, sobre o que é que vai ser este Concelho para além deste mandato 

inclusivamente, porque o Quadro Comunitário está aí e aquilo que se conjuga é que 

os Municípios não vão aos fundos isoladamente, vão em Associação de Municípios 

para terem mais possibilidades de negociar e mais capacidade de intervenção. E isto 

tem de ser programado, nós precisamos de ter linhas. Temos algumas linhas 

estratégicas, mas que depois teremos de as discutir e isso terá de ser uma discussão 

aqui convosco também, numa Assembleia ou fora de uma Assembleia, para 

sabermos o que é que vamos fazer, não só nestes dois anos e pouco, mas para além 

destes dois anos. Por exemplo, no último dia vinte e um, na terça-feira, saiu a 

definição do PDA, agora é que temos o Quadro e como é que vai ser regulado neste 

Quadro Comunitário de Apoio as águas e o saneamento. A partir de agora é que 

estamos em condições de começar a tomar decisões e isso também está a ser 

discutido em termos de Associação de Municípios sobre o que é que vamos fazer.”---- 

-------- Não havendo nenhum pedido de esclarecimento acerca deste assunto, o 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou para o ponto seguinte da Ordem 

do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS.DOIS - Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Apoio ao Associativismo Desportivo do Concelho de Águeda, nos termos da 

proposta, ao abrigo do disposto na alínea a), do número dois, do artigo 

quinquagésimo terceiro, da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 
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nove, de dezoito de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei número 

cinco-A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------------------------------- 

--------- A propósito deste ponto da Ordem do Dia foram feitas as seguintes 

intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------ 

--------- “A primeira nota que faço é para o Senhor Presidente da Câmara, no sentido 

de dizer que fiquei mais tranquilo por saber que afinal esse tal Regulamento das 

Instituições que já existia, afinal ainda não existe. Até pensei que tinha faltado a 

alguma Assembleia e isto tinha passado aqui e eu tinha estado mais distraído. Salve-

se a intenção que é boa e é sempre de realçar, mas não estamos a discutir esse 

Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Vimos hoje aqui, basicamente, quase um ano e meio após a tomada de posse 

desta Câmara, discutir o Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo do 

Concelho de Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- É um Regulamento que nós pedimos há bastante tempo e que do nosso ponto 

de vista, demorou tempo demais a ser executado. Quero dizer que entre o primeiro 

draft e o draft final, daquilo que eu fui conhecendo do próprio Regulamento, este foi 

evoluindo. Evoluiu no sentido positivo, aproximando-se mais até do Regulamento que 

existia, mas ficando muito aquém daquilo que eu penso que deve ser um 

Regulamento. No mandato anterior foi criado um primeiro Regulamento, como disse o 

Senhor Presidente e muito bem em relação às Instituições. Esse primeiro 

Regulamento tinha coisas boas e coisas más, mas serviu acima de tudo para criar 

algumas normas, criou também alguns vícios e há que resolvê-los. Mas o que eu 

esperava era que com base nessa experiência, porque essa experiência não foi tida 

só pelos políticos que estavam antes na Câmara, mas também por técnicos que 

estavam na Câmara e que hoje se mantêm e que acompanharam todo esse 

procedimento e que com uma nova visão política conseguíssemos criar um 

Regulamento que desse uma nova visão àquilo que nós pretendemos para o 

Concelho em termos desportivos. ---------------------------------------------------------------------

-------- Nós viemos aqui discutir um Regulamento sem termos conhecimento, pelo 

menos nós, Membros da Assembleia, de uma projecção do que é que este 

Regulamento pode originar. -----------------------------------------------------------------------------

-------- Não teria sido possível, a nós, Membros da Assembleia, nos ser informado 
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sobre quantos clubes e quantos atletas é que nós temos no nosso Concelho? Não 

haverá dados do passado? Um ano e meio não será suficiente para fazer esse 

levantamento onde nós pudéssemos projectar este Regulamento ajudando a decidir? 

-------- Muitas das vezes, nós, Membros da Assembleia, que não somos profissionais 

da política e por isso às vezes até temos alguns erros de literacia, utilizamos os 

nossos tempos livres para analisar Regulamentos, que profissionais munidos de um 

conjunto de técnicos andaram meses a faze-lo e depois nós, numa noite, temos que 

os analisar. Portanto, o que se pede é que se nos dê mais informações, para nós 

podermos ter capacidade de análise, a nós, aos nossos Vereadores e a todas as 

pessoas que estão nisto da política, porque gostam e têm ideais e porque acham que 

ainda vale a pena fazerem alguma coisa pela sua terra. ----------------------------------------

-------- Este Regulamento, como já disse, é quase uma cópia do Regulamento 

anterior. Tem uma ou outra novidade e é claramente escasso. -------------------------------

-------- Vou fazer três ou quatro perguntas sobre o Regulamento e faço no fim a minha 

análise final sobre o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------

-------- A primeira questão tem a ver com o artigo terceiro – Requisitos de inscrição, 

onde diz na alínea h) “Declaração de ter a situação Regularizada perante a 

Segurança Social e a Fazenda Pública, assinada pelos Membros que obrigam 

legalmente a Associação”   -  Isto tem a ver com a inscrição do próprio clube, Senhor 

Presidente, eu faço aqui uma questão para também ter alguma orientação. Sabemos 

que há pelo menos um clube em Águeda, neste caso, o Recreio Desportivo de 

Águeda, que estava abrangido pelo Plano Mateus, não sei se ainda está neste 

momento ou se já perdeu essa possibilidade. ------------------------------------------------------

-------- A questão é esta: Se estiver abrangido pelo Plano Mateus, é considerado ou 

não que a situação está regularizada perante a Segurança Social e Fazenda Pública? 

Porque a Fazenda Pública não lhe passa esta declaração. E os dirigentes podem 

assumir isso ou não podem assumir isso? O Senhor Vereador João Clemente tem 

conhecimento nesta área e sei que concerteza poderá ajudar o Senhor Presidente 

nesta resposta. É importante para quem está nos clubes saber se pode ou não 

assinar determinado tipo de declarações, porque o Plano Mateus, como sabe, deriva 

de um acordo feito entre os clubes e o Estado, mas também não permite aos clubes 

obterem as certidões de que nada devem ao Estado. Portanto, não estou a ver os 

dirigentes a irem contra esse tipo de situação. -----------------------------------------------------
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-------- A segunda nota que quero fazer, tem a ver com Requisitos para Atribuição dos 

Apoios - artigo oitavo, em que o ponto cinco diz o seguinte: “Declaração de que os 

praticantes inseridos no presente regime de apoio municipal, residem ou são naturais 

do Concelho de Águeda, ou caso não o sejam, representem uma associação / clube 

do Concelho há, pelo menos, três anos completos”  -  Parece-me, Senhor Presidente, 

que estamos aqui num processo de exclusão. Este ponto cinco do Regulamento diz 

que, se eu viver em Oiã e trabalhar em Águeda e quiser que o meu filho pratique 

desporto por exemplo no Fermentelos, ele pode praticar desporto no Fermentelos 

mas a Câmara Municipal de Águeda apoia com zero. Sendo certo que eu, tenho a 

minha actividade no Concelho de Águeda e por qualquer outra razão eu até por 

questões de economia vivo em Oiã. Eu sei que o facto de viver em Oiã não me traz 

mais valias para o Concelho de Águeda, mas eu entendo que nós não devemos 

excluir as pessoas desta maneira. Entendo que este ponto de exclusão que não 

deveria estar aqui. Compreendi a ideia, mas nós não podemos ser economicistas a 

este ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Neste mesmo artigo, no ponto dez, diz o seguinte: “Publicitação na divulgação 

das suas actividades do “Apoio da Câmara Municipal de Águeda”, com reprodução do 

logotipo sempre que for possível”   -  Senhor Presidente, tire lá a “Câmara” e deixe 

“Águeda”, isso é que é importante. Isso da “Câmara Municipal” já começa a ser um 

provincionalismo como estar a dizer “Apoio da Junta de Freguesia”. Nós temos é que 

defender as nossas terras e deixar esta questão, se é da Câmara, se é de Junta de 

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

-------- No artigo nono, é onde basicamente de definem os valores de apoio aos 

atletas. A primeira questão é uma questão à qual eu sou absolutamente contra, visto 

que nós vamos subsidiar para o segundo escalão, que será aquele escalão em que 

noventa e nove por cento dos atletas são subsidiados, quarenta euros para os atletas 

masculinos e cinquenta euros por ano para os atletas femininos. O Senhor Presidente 

tenta, à boa maneira do Partido Socialista, fazer uma diferenciação positiva à mulher 

e eu entendo que as mulheres não precisam disto, as mulheres precisam é de 

igualdade, foi sempre isso que elas pediram e defenderam e não querem ter primazia 

sobre os homens. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Portanto, eu acho que dar o mesmo valor é o que está correcto. Quanto ao dar 

mais dez euros, eu entendo o seu sinal, mas eu por aí não vou e sou absolutamente 
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contra neste princípio, como sou contra as quotas. -----------------------------------------------

-------- Mas, o primeiro nível desportivo, que é o nível dos praticantes desportivos em 

representação da selecção nacional, terão um apoio anual de setenta euros  ou 

oitenta euros. Quer dizer, a diferença entre um atleta e um atleta que representa a 

selecção nacional, que não temos muitos em Águeda, são trinta euros por ano. 

Senhor Presidente, nós temos também que começar a diferenciar pelas elites e temos 

que diferenciar pela qualidade.--------------------------------------------------------------------------

-------- Tomaremos nós gastar aqui muitos euros, com muitos atletas a representarem 

a selecção nacional, com muitos bons alunos das nossas escolas, com muitos bons 

técnicos. Isso era o que nós queríamos, mas não é com trinta euros de diferença por 

ano que nós lá vamos. Eu penso que aqui há que ter outro olhar sobre esta matéria. --

-------- Ainda no artigo nono, no ponto três, ponto três, diz: “O apoio será acrescido em 

dez por cento aos praticantes que obtenham aproveitamento nos seus percursos 

escolares, não obtendo níveis negativos”  -  Quer dizer, normalmente um atleta 

recebe do clube quarenta euros num ano para praticar, se o atleta for efectivamente 

um bom aluno e se não tiver negativas. Saúda-se aqui a intenção da Câmara 

Municipal, porque estava no anterior Regulamento e não funcionou e continua a estar 

neste e é importante que isto aconteça. Poderá receber mais quatro euros. Mas, 

alguém se acredita que por mais quatro euros os clubes andem a pedir aos pais 

certidões das notas para trazer à Câmara para receber quatro euros? ---------------------

-------- Eu penso, Senhor Presidente, que nós temos que fazer esta distinção mas com 

outros valores, que inclusivamente sejam valores que façam com que os clubes 

tenham uma atitude responsável perante os pais, que sejam os próprios clubes a 

exigir aos miúdos que estudem, porque têm vantagens nesse facto. Acho que devia 

de haver outra informação nesta matéria. -----------------------------------------------------------

-------- No ponto três, ponto, cinco, do mesmo artigo, diz que “Os praticantes perdem 

cinco por cento do subsídio atribuído à associação / clube na época desportiva, 

sempre que no decorrer de provas ou jogos, sejam excluídos das mesmas por 

comportamento inadequado (ter suspensão por mais de um jogo). Cabe à associação 

/ clube comunicar a ocorrência, no prazo de dez dias, após a sua verificação. Caso a 

ocorrência não seja comunicada à Câmara Municipal a associação / clube será 

penalizado em vinte e cinco por cento do subsídio total a receber na época 

correspondente”  -  Eu não sei se é de cada vez que o atleta apanha dois jogos que 
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perde cinco por cento do subsídio desse atleta ou se é cinco por cento de uma vez 

só.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Eu compreendi a ideia, o Senhor Presidente foi atleta como eu fui, mas o 

Senhor Presidente entenderá concerteza que muitas das vezes apanhamos um ou 

dois jogos de suspensão e consoante a modalidade, e nós os dois que jogámos 

andebol era facilíssimo acontecer, por coisas que não têm a ver com 

irresponsabilidades, compreensão, com mau comportamento ou má conduta. E por 

isso vamos ser penalizados? Acho que terá que haver outra forma sobre esta matéria, 

há outros procedimentos e a Câmara devia ter uma outra atitude porque isto não faz o 

mínimo de sentido. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- No artigo décimo, ponto quatro, alínea a), há aqui uma diferenciação positiva 

na questão dos cento e cinquenta euros para ajudar na formação dos técnicos e dos 

agentes desportivos. Isto não estava no anterior Regulamento e é um aspecto 

positivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Também há aqui um aspecto positivo, que é a componente dos Quadros 

Clínicos, no ponto cinco, ponto, dois, do artigo décimo, onde damos duzentos e 

cinquenta euros se o clube tiver efectivamente um médico ou um enfermeiro 

licenciado ou um fisioterapeuta licenciado, penso que ou equiparado, mas aí também 

há gente no Executivo com muita capacidade para analisar que é que estará 

equiparado ou não nessa área. ------------------------------------------------------------------------

-------- Agora, a minha questão é esta: Para arranjarmos hoje um médico ou um 

fisioterapeuta para um clube é uma dificuldade enorme. Só quem não anda nos 

clubes e que não sabe isto. Mas arranjamos alguém que ajuda nos tempos livres e 

que vai a um clube prestarmos apoio nessa matéria e a Câmara comparticipa com 

duzentos e cinquenta euros por ano para o médico ou para o fisioterapeuta, vamos 

pensar que isso é possível. Mas, logo a seguir isto é um absurdo completo, porque diz 

o ponto cinco, ponto, dois, ponto um “O apoio concedido obriga à presença de um dos 

elementos do quadro clínico em treinos e jogos”  -  Alguém acredita que um médico 

vai estar num clube a acompanhar os treinos e os jogos dos iniciados, dos juvenis e 

juniores, então mas o médico ou o fisioterapeuta vai fazer o quê na vida? É outro 

ponto absurdo do meu ponto de vista. ----------------------------------------------------------------

--------- O artigo décimo sétimo, é feito à medida do Recreio Desportivo de Águeda e 

do Algés, que tem a ver com os trinta por cento das infra-estruturas municipais. Mais 
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vale pôr lá isso escrito claramente que assim todo o público entende isso mais 

facilmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Também ao nível dos desportos individuais, parece-me a mim que ao limitar o 

número de dez atletas que podem ser sujeitos ao subsídio, eu não sei como é que por 

exemplo vai fazer com o Clube de Ténis de Águeda, clube que tem efectivamente um 

bom desempenho, tem mostrado grande trabalho nessa matéria e de repente em tudo 

que ele faz só há dez atletas que podem vir a ser apoiados no Clube de Ténis de 

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

-------- São algumas das coisas que eu aqui vejo, que entre a cópia de um 

Regulamento anterior e o que existe neste momento, dois aspectos positivos e um 

conjunto de aspectos menos positivos. --------------------------------------------------------------

-------- Penso que não se foi ver bem a experiência do passado para o melhorarmos.--

-------- Mas, agora a questão que eu coloco é esta, isto no fundo com alguns aspectos 

mais positivos e outros aspectos mais negativos, não importa, é o que estava e é para 

isso que nós cá estamos ou será que temos que ter outra visão do que nós 

pretendemos no Concelho? Eu pergunto: Senhor Presidente, será que nós não 

poderíamos criar uma Comissão, até com os próprios clubes, para criarmos um 

critério de avaliação dos próprios clubes? Então, isto é só a massificação do 

desporto? Tem-se X atletas e é à cabeça que se paga? Então, não há clubes que 

desenvolvem outros trabalhos? Será que um clube por ter seniores ou por não ter 

seniores ou por ter iniciados ou por não ter iniciados é compensado da mesma forma? 

Não há que haver aqui um critério de análise da qualidade do desenvolvimento do 

trabalho de um clube? É só por ter X atletas que é pago? Isto é pagar à cabeça 

basicamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Este Regulamento é uma componente disto, é a massificação do desporto. 

Mas há uma outra componente que é a qualidade do que estamos a fazer. Eu não 

posso acreditar que o Senhor Presidente, que anda por tanto lado a ver tantos 

projectos de qualidade e se esqueça de pôr neste Regulamento a componente 

qualidade. Mais a mais, eu digo-lhe Senhor Presidente e desculpe-me o meu colega 

José Vidal de não falar nos Vereadores, porque é o Senhor Presidente que é o órgão 

máximo nessa matéria, acho que tinha obrigação de fazer melhor. --------------------------

-------- Pergunto: Um clube que colabore com as escolas, que faça programas de 

interacção com as escolas, não tem que ser apoiado, positivamente, nessa matéria? 
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Nada aqui nos diz sobre isto. ---------------------------------------------------------------------------

-------- Então, mas o clube que queira colaborar com os idosos, pondo-os a praticar 

desporto, fazendo esta interacção, também são esquecidos completamente? Os 

idosos são encostados aos lares de terceira idade? Também não há aqui nada sobre 

esta matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Então, e os clubes que queiram fazer programas de participação de férias 

desportivas, também não há aqui nada? ------------------------------------------------------------

-------- Senhor Presidente, claramente, este regulamento deixa-me muito a desejar e 

por isso, custa-me dizer-lhe isto porque nunca pensei que tivesse que o fazer ao nível 

do desporto, tenho que votar contra as suas ideias nesta matéria, porque nem 

acredito que estas sejam as suas ideias.”------------------------------------------------------------ 

--------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS:-------------------- 

--------- “Senhor Presidente da Câmara devo dizer-lhe que da análise que fizemos e 

não vou ser fastidioso porque o Engenheiro Hilário Santos já veio aqui desenvolver 

esse papel. Falou sobre quase tudo, mas em algumas coisas que disse tem 

efectivamente, razão, fundamentalmente naquilo que tem a ver com a exequibilidade 

de algumas exigências que este Regulamento faz e nomeadamente com algumas 

coisas que eu não sei se a constitucionalidade delas será inclusivamente posta em 

causa, que é o da discriminação. ----------------------------------------------------------------------

-------- Senhor Presidente, dando-lhe um exemplo, quando eu era novo corria atrás da 

bola. Corria muitas vezes aqui no campo onde está hoje a Câmara Municipal, onde, 

aliás, se corria mais rápido do que hoje sobre a relva, porque as pedras obrigavam-

nos a ser mais velozes, e devo dizer-lhe que tinha um colega, que eu muito prezo 

ainda hoje, que era de raça cigana e que ia muitas vezes para os treinos com muitas 

insuficiências, que eu e outros não levávamos porque comíamos razoavelmente, 

tínhamos algumas condições de vida, tínhamos algum equilíbrio social e portanto até 

a obrigação de dar mais de nós do que propriamente de lhe exigir a ele. ------------------

-------- Portanto, Senhor Presidente, eu não estou a ver que o clube onde nós os dois 

jogávamos, pudesse ser penalizado pelo facto de eu poder e ter a obrigação, pelo 

menos moralmente, de tirar boas notas na escola e a pessoa em causa não ter 

condições para ser um bom aluno e se calhar nem punha os pés na escola. Ia mais 

vezes ao futebol, que era, se calhar, a escola dele e era uma forma de o tirar de 

determinados sítios que nós não gostamos que as pessoas normalmente andem. ------
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-------- Portanto, eu não gostaria de ver, Senhor Presidente, que este Regulamento 

permitisse de alguma forma, alguma penalização a quem, de facto, não tem todo o 

tipo de condições sociais para ser beneficiado e premiado pelo desempenho. -----------

-------- Creio que o Regulamento teve a intenção de ser bem desenhado, o preambulo 

está bastante completo, mas eu penso, Senhor Presidente, que alguma 

exequibilidade deste plano está posta em causa e sugeria-lhe que fizesse o favor de o 

retirar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Não tem problema nenhum nas atribuições dos subsídios ao abrigo desse 

plano, porque entretanto o Senhor pode governar, como toda a gente pode fazer por 

duodécimos, ir utilizando o plano anterior e distribuindo algum dinheiro pelas 

Associações, que parece que estão todas com falta dele, embora a Câmara também 

esteja, mas aquele que poder ser possível e que seja entendido por justo e razoável, 

fazer comprometer esta Assembleia e os Partidos da Assembleia nas correcções de 

algumas coisas que aqui foram levantadas, das coisas que parecem, efectivamente, 

estar mal nesse Plano.------------------------------------------------------------------------------------

-------- Aliás, esse parecer que é uma continuidade de três versões que foram 

apresentadas aos Vereadores do Partido Social Democrata, que também os fez 

chatear muito e puseram-se a andar, porque entretanto o Senhor lhes deu três 

versões e eles ficaram baralhados na altura e, se calhar, daqui a poucos dias, poder-

se-á, eventualmente, até com a concordância na elaboração do Plano de algumas 

das pessoas responsáveis pelos clubes, poderá chegar-se a um consenso e a uma 

razoabilidade em função das realidades, que eu com a exequibilidade daquilo que aí 

está escrito, não estou a ver que esse Plano possa a vir a ter grande sucesso.”---------

-------- Senhor Membro JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL: --------------------- 

-------- “Traz-nos aqui o Executivo um programa de um Regulamento de Apoio ao 

Associativismo Desportivo. Ouvi com atenção o Senhor Engenheiro Hilário Santos e o 

Professor António Martins e se há alguma concordância, como eu tenho concordado 

sempre com a oposição, nalguns pressupostos e a primeira concordância que eu 

tenho em relação a este Regulamento é o seguinte: Isto não é um documento perfeito 

e a primeira situação que eu espero deste Executivo é sempre que apresenta aqui 

documentos não os considere perfeitos porque a perfeição é inimigo de qualquer 

realização. Mas, após a aplicação procure ouvir, e após as reacções que tenha a 

capacidade, e acho que eles a têm, porque a sua raiz é intrinsecamente democrática 



 27 

e participativa, de trazer aos clubes e eventualmente à Vereação e a esta Assembleia, 

as alterações necessárias em tempo quando assim for considerado. -----------------------

-------- Tenho aqui algumas discordâncias, mas não vou ser tão profundo como o 

Senhor Engenheiro Hilário Santos. Como por exemplo, aquela situação do Plano 

Mateus ultrapassa-me, é certamente uma situação especial. Os clubes que estão 

abrangidos pelo Plano Mateus, contra aquilo que disse, apresentam declarações e 

apresentam uma declaração em como estão incluídos no Plano Mateus, têm que ter a 

declaração de inclusão, porque senão não são inscritos. ---------------------------------------

-------- Em relação ao ponto cinco, do artigo oitavo, esse ponto até acho que vinha 

idêntico ao anterior Regulamento e tem as suas razoabilidades, são dinheiros 

públicos, são dinheiros do Município, o que se pretende é que hajam planos de 

formação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O plano de formação não é o aluno realizar uma actividade de um ano, como 

se vai a um ginásio, mas deve ter uma certa integração num plano contínuo de 

actividade, em que é isso que a Câmara tenta beneficiar e este ponto defende isso. 

Defende os dinheiros da Autarquia aplicados em prol da Autarquia. Poderá 

descriminar ou não, eventualmente, as chamadas situações especiais. Nenhum plano 

abrange toda as globalidades e neste caso beneficia a continuidade no projecto. -------

---------- Portanto, se ele joga no Fermentelos e é de Oiã, ao terceiro ano ele começa a 

receber subsídio, pelo menos três anos. Aqui está uma das situações que poderá a vir 

a ser ultrapassada, mas o princípio está correcto.-------------------------------------------------

--------- Quanto ao Apoio aos praticantes desportivos, artigo nono, concordo, primeiro 

porque a verba é pequena. Espero que e o que se pressupõe deste Regulamento é 

que isto aqui não é eterno, porque senão não tem lógica, isto terá que ter 

actualizações em termos de valores e essas actualizações terão que vir aqui ser 

propostas. Isto é um valor que certamente a Câmara, pelos dados que tem, avançou 

de acordo com as disponibilidades que tem, porque este Executivo paga aquilo que 

diz e é fundamentalmente que pague e que não fique a dever, como se ficou no 

passado a dever às Associações. ---------------------------------------------------------------------

-------- Quando a Associação tiver que receber a verba terá que ser cabimentada para 

se pagar, só assim é que podemos começar a funcionar. Eu acho pouco, mas 

anualmente, no Plano e Orçamento, estes números poderão ser alterados. --------------

-------- Discordo dos dois escalões. O Senhor Presidente da Câmara deveria ter aqui 
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considerado um terceiro escalão para populações especiais. Está cá criado o espaço, 

será que foi lapso? Acho que a situação especial, o chamado desporto dos 

deficientes, deverá ser valorizado e descriminado positivamente. ----------------------------

-------- Discordo com a intervenção do Engenheiro Hilário Santos e concordo com o 

princípio da Câmara - o desporto feminino é um dos problemas que não tem a ver 

com a igualdade ou não do género do masculino ou do feminino, tem a ver com a 

realidade concreta e a realidade concreta é que o desporto feminino é muito menor 

que o desporto masculino e a desistência dá-se mais cedo e daí a valorização e a 

discriminação aqui positiva do apoio. Agora, concordo com o Engenheiro Hilário 

Santos, aceito perfeitamente este princípio, não aceito os valores, não vou votar 

contra, mas é lógico que num próximo ano espero que o Senhor Presidente abra mais 

as mãos e que nos proponha outro tipo de valores para isto. ----------------------------------

-------- Está correcta a questão que indicou do primeiro escalão ser, por exemplo, de 

cem euros. A discussão do masculino / feminino ser mais até do que os dez euros, 

princípio que este Executivo mudou, com as condições que tem, não sei quando é 

que isto dá no valor real. Acomodou os princípios de orientação e a partir daqui será 

tudo possível, num próximo ano aumentar a diferença para mais e aumentar os 

valores para mais. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em relação à questão dos alunos, que disse que estava no anterior 

Regulamento, não estava nem nunca esteve no anterior Regulamento a questão dos 

alunos sem níveis negativos. Eu acho que é um bocado puxado o que o Senhor 

Presidente está aqui a pedir. Não estava com níveis negativos, estava a transição de 

ano. A transição de ano, hoje, pode dar-se com dois, três, quatro e com cinco níveis 

negativos, depende das situações dos alunos. ----------------------------------------------------

-------- Eu acho que a ideia está outra vez aqui, mas concordo consigo que o apoio 

não deverá ser acrescido em relação aos outros, nem concordo com o Professor 

Martins, aqui não estamos a discriminar ninguém porque recebem o mesmo. Mas há 

uns que poderão valorizar-se pelo esforço que realizam ou pelas possibilidades que 

têm. Pode-me dizer que há discriminação, há sim Senhor, os meus filhos têm 

condições contrárias às desse cigano que falou, mas esse cigano não é prejudicado, 

porque a Câmara e muito bem, mais à frente, diz que todos os alunos de escalão A e 

B terão que ser aceites obrigatoriamente. Portanto, aí defende até a situação de 

alunos carenciados. ---------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Vamos pensar nisto, há aqui muita coisa que eu discordo, mas é tudo em 

termos de valorizações. Acho que os caminhos apresentados são caminhos 

correctos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No ponto três, ponto cinco  -  quanto ao problema dos cinco por cento, em que 

os praticantes perdem cinco por cento do subsídio em termos de dois jogos, não é 

dele, a Câmara é muito mais dura, porque é do subsídio atribuído à Associação. Não 

é cinco por cento dos quarenta euros, é cinco por cento da Associação. Não sei se é 

do atleta ou da Associação, aqui está um bocado duvidoso, será do atleta? Será cinco 

por cento, não é muito, porque por dois jogos até deveria perder mais, porque o 

princípio básico da formação é que se a formação aposta na qualidade, a qualidade 

da formação faz com que não aconteça como no último jogo que eu vi ali, que foram 

cinco jogadores para a rua, nos juniores, oito anos de formação e foram cinco para a 

rua no mesmo jogo. O princípio básico dos cinco por cento até é muito pouco.-----------

--------- Atenção ao final do ponto três, ponto, cinco, que diz: “caso a ocorrência não 

seja comunicada à Câmara Municipal a associação / clube será penalizado em vinte e 

cinco por cento do subsídio total a receber na época correspondente”  - Isto 

responsabiliza as direcções pela declaração e não a vigilância feita pelas pessoas 

mas têm que saber que por causa de um aluno não comunicar os cinco por cento eles 

perdem vinte e cinco por cento do seu total. O princípio, mais uma vez, é correcto. ----

-------- Há aqui uma coisa que eu discordo no ponto cinco, ponto um - Quadro Técnico  

-  Os Quadros Técnicos não podem ser os quadros somente que estão em termos de 

técnica de aperfeiçoamento e de perfomance, primeiro, segundo, terceiro e quatro 

nível. Acima destes valores, em todos deviam de estar os quadros pedagógicos da 

formação. Portanto, falta aqui os Professores de Educação Física e Desporto na área 

do desporto. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No ponto cinco, ponto, um - Apoio concedido ao nível técnico, por equipa - Não 

consta os Professores de Educação Física, mas numa próxima oportunidade deverão 

se enquadrados e devem ser obrigados a prestar melhores serviços que um técnico 

de primeiro, segundo, terceiro ou quarto nível num escalão de formação. Não acredito 

que um treinador do quarto nível de futebol, seja melhor que um Professor de 

Educação Física no futebol num escalão de oito anos, pode sê-lo, mas não tem a 

obrigação de o ser. Terá que ser melhor na alta perfomance, no alto conhecimento e 

não no escalão de formação, em que a pedagogia será essencial. --------------------------
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-------- Se tivermos um Professor de Educação Física ele pode ser mau ou bom, mas 

o clube tem a obrigação de lhe exigir que ele seja bom, fundamentalmente nos 

aspectos essenciais que são na parte das atitudes, da pedagogia e não do vencer a 

todo custo ou de ser melhor que o outro. ------------------------------------------------------------

-------- Portanto, o princípio está correcto, mas falta aqui, quanto a mim, o Professor 

de Educação Física. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- Concordo, logicamente, que a verba é muito pequena. Continuo a dizer que as 

verbas são pequenas em relação à dimensão. Agora, concordo com o princípio, 

setenta e seis por cento das lesões desportivas são feitas nos treinos. O que quer 

dizer que é nos treinos que se cometem as maiores barbaridades em termos do 

próprio treino, e daí a pressão muitas das vezes nasce do mau treino. Daí que o apoio 

do técnico à formação é essencial. O princípio está correcto, a Câmara vive para o 

princípio que não recebe os duzentos e cinquenta euros quem não tiver isso, que 

deveria ser mais, mas não recebe porque não tem médico. É um princípio que temos 

que apoiar, mas a Câmara para que aposte nisso deveria duplicar os valores, mas 

quanto aos valores vamos ver se vêm no próximo QREN. -------------------------------------

-------- Quanto ao Clube de Ténis, essa questão está consignada, quando se diz que 

os apoios às Associações e Clubes devem apresentar o Plano de Actividades onde 

consta a descrição das mesmas. Portanto, está descriminado as actividades que são 

realizadas no Plano de Actividades, independentemente, deste apoio ao sector 

federado, há as actividades dos clubes que são em planos paralelos, que tem que ser 

o Plano de Actividades, porque há clubes que nem têm Federação. Há os Planos de 

Actividades Globais que são apoiados nesse âmbito. --------------------------------------------

--------- Eu concordo com os princípios e discordo logicamente com os valores, mas 

não me digam que este é igual a algum Regulamento que já houve no Concelho de 

Águeda. Nunca houve um Regulamento que apostasse fortemente os dinheiros 

públicos na formação. Se o Recreio de Águeda quer contratar jogadores para ganhar, 

contrata com dinheiro dos sócios e de apoios, não pode contratar com o nosso 

dinheiro. Agora, para a formação, eu nunca encaro a formação só como qualificação, 

encaro a formação como uma actividade física e de saúde, como primeiro ponto e a 

segunda parte será a perfomance.---------------------------------------------------------------------

--------- Nesta proposta realço os princípios, que acho que estão bem claros, a 

formação, a responsabilidade, as atitudes e as correcções, os apoios e as 
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discriminações positivas, faltando aqui os atletas portadores de deficiência e a 

formação de recursos humanos como ponto essencial para uma boa prática 

desportiva”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Senhor Membro CARLOS ALBERTO INÁCIO: ------------------------------------------ 

--------- “Eu queria dizer ao Senhor Presidente que sou a favor dos Regulamentos, 

mas não deste Regulamento. ---------------------------------------------------------------------------

-------- Ontem, tive a oportunidade de reunir com duas das Associações da minha 

terra, embora estivéssemos para reunir com três, mas com eu não sabia se a 

columbofilia cabia ou não neste Regulamento não a convocámos para a reunião, só o 

Sporting Clube de Fermentelos e o Clube Desportivo da Pateira.-----------------------------

-------- Ambos nos mostraram imensas preocupações, face aos valores de que iriam 

receber, traziam as contas feitas, e as apreensões eram enormes. --------------------------

-------- Inclusive, alertaram-nos para um ponto que se refere o artigo oitavo “As 

associações para se poderem candidatar às medidas de apoio, devem observar 

cumulativamente os seguintes requisitos: alínea a) o responsável técnico a que alude 

o ponto anterior deve possuir qualificação técnica certificada pela federação 

desportiva da modalidade.”-------------------------------------------------------------------------------

--------- Eles dizem que têm grandes formadores mas que não têm este requisito e têm 

provas dadas, quer no desporto quer na formação e isto pode ser inibador de 

receberem o subsídio. Queria chamar a atenção para este facto. ----------------------------

-------- Senhor Presidente, pedia-lhe igualmente como o Membro António Martins, que 

retirasse este Regulamento e que o pudéssemos discutir de uma forma diferente, com 

valores diferentes, para que todos os nossos clubes do nosso Concelho não fossem 

prejudicados à dimensão que vão ser.”---------------------------------------------------------------

-------- Senhor Membro JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA: ------------------------------

-------- “Relativamente ao Regulamento, faço minhas as palavras agora proferidas 

pelos Membros Carlos Inácio e pelo António Martins. Se calhar é oportuno retirar esta 

proposta de Regulamento. Senhor Presidente, a Comissão da Assembleia Municipal 

de Educação, Cultura, Desporto, não foi consultada sequer sobre este Regulamento e 

a Comissão existe é para isso mesmo, para ajudar e para contribuir para que se 

fizesse o melhor Regulamento. -------------------------------------------------------------------------

--------- Eu apenas vou utilizar aqui um ponto, que me parece, pelo meu conhecimento 

de dirigente desportivo ao longo dos anos, que revela, de facto, uma falha 
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monumental. No artigo nono, no ponto três, ponto, um que diz: “Nos desportos 

colectivos o número de praticantes a financiar, será o número de praticantes inscritos 

nos boletins do jogo acrescido de cinco” - Isto é absurdo, isto é para quem está no 

desporto e nas associações desportivas é a mesma coisa que dizem “não façam 

formação, mandem as crianças e os jovens embora”.--------------------------------------------

-------- Expliquem-me, cara a cara, como é que a Câmara vai conseguir controlar e de 

que maneira é que as Associações ou os Clubes vão demonstrar? Vocês têm ideia da 

carga administrativa que os Clubes e Associações terão que ter ou a Câmara terá que 

ter para controlar isto? ------------------------------------------------------------------------------------

-------- Isto não é possível, não é exequível. Eventualmente, de uma outra forma, 

nomeadamente pelo número de atletas inscritos através da Associação da 

modalidade com uma declaração, aliás, isso estava em previsto no Regulamento 

anterior, é muito mais exequível. Eu acho que estamos todos aqui preocupados com a 

boa gestão dos recursos públicos, efectivamente, tem que o ser, cada vez mais, essa 

é a nossa obrigação porque pagamos impostos e eles têm que ser bem gastos e bem 

administrados. Mas eu penso que as verbas que estão aqui consignadas também 

para a formação, por exemplo, quatro euros por mês para um jovem atleta da 

formação, é de quem efectivamente não tem noção nenhuma dos custos de formação 

de jovens atletas. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu gostava e propunha isso ao Senhor Presidente, com toda a humildade que 

sei que o Senhor Presidente tem e o Executivo concerteza terá essa nobreza, retire 

este Regulamento. Vamos trabalhar melhor neste Regulamento, ouçam-nos com 

muita seriedade, porque não há ninguém nas Associações que queira enganar o 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Concordo, sempre o disse, inclusivamente, em conversas particulares com o 

Senhor Presidente, em tempos atrás, não sou de opinião do Município subsidiar 

atletas profissionais de futebol ou do que quer que seja, mas estamos a trabalhar e 

aqui valorizo a importância que a Câmara está a dar à formação. Também sou dessa 

opinião, mas vamos fazer um trabalho diferente. --------------------------------------------------

-------- Não vamos esperar pelo próximo ano, como diz o Professor Marques Vidal, 

porque estamos a defraudar os Clubes e as Associações, que há um ano e meio 

estavam à espera de um Regulamento de linhas de trabalho. ---------------------------------
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---------- Portanto, penso que não ficará mal a ninguém, é um sinal concerteza, reforço 

de inteligência do Executivo se neste momento retirar esta proposta.”----------------------  

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS:------------------- 

--------- “A primeira questão que coloca, tem a ver com o Professor José Vidal que 

disse aqui uma coisa que me parece que não é verdade, que é o seguinte: --------------

-------- Eu não vejo aqui no programa, em lado nenhum, escrito que existe outra forma 

de apoio que não a que seja por atleta. O que existe depois são apoios para 

actividades, não tem nada a ver com o clube. O Clube de Ténis, diz aqui claramente 

no ponto três, ponto, dois, do artigo nono: “Nos desportos individuais o número de 

praticantes a financiar será um máximo de dez, por escalão ou grupo e por sexo”, 

mais nada, só tem isto. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- A segunda questão, tem a ver com os jogos de suspensão, porque cria-se aqui 

uma ideia completamente errada. Eu vou dar o seguinte exemplo: um atleta num jogo 

de futebol, em que há um centro e ele mete a mão à bola dentro da grande área, é 

penalti, apanha o vermelho e apanha dois jogos de suspensão. Por isso ele é 

penalizado em cinco por cento? Não faz o mínimo de sentido que isto aconteça. Dois 

jogos de suspensão é penalizado? Nós temos que olhar para a realidade das coisas e 

nós não podemos andar aqui a viver no mundo da fantasia. -----------------------------------

-------- Uma outra questão, tem a ver com a situação dos médicos, enfermeiros e 

fisioterapeutas. Eu não estou aqui a pedir mais dinheiro para ninguém, porque o 

Executivo é que sabe se tem ou não essa possibilidade. Agora, o que eu digo é o 

seguinte: se o Executivo quer dar duzentos e cinquenta euros para se ter um médico 

deve-o dar, não deve é de dizer que só dá se estiver nos jogos e nos treinos todos, 

porque isto é uma aberração. Quem não está nos Clubes não sabe, concerteza, que 

para nós arranjarmos um médico para assinar as declarações e ver os atletas para ter 

a inscrição da ficha de atleta na Federação é um problema. Para arranjarmos alguém 

para nos ver um miúdo que tem um entorse é um problema. Só quem é que não está 

lá é que não tem vivência. -------------------------------------------------------------------------------

-------- Agora, ou falamos de princípios ou falamos de realidades e o que está aqui em 

causa é que estamos a falar de princípios mas a realidade está muito longe. ------------

-------- Depois, quanto à questão dos três anos dos atletas que são de fora do 

Concelho, eu faço uma pergunta: Quantos miúdos andam nas escolas em Águeda 

que são de fora do Concelho e que os pais cá trabalham? Quantos estão nas 
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creches? Quantos estão nos Jardins-de-infância? Quantos estão nas IPSS’s fora do 

Concelho, que os pais trabalham em Águeda e os vêm cá deixar? E nós 

subsidiamos? Quantos actuam nos nossos Ranchos e nas Bandas e nós 

subsidiamos? Nós temos que ter esta consciência, temos de falar de realidades e não 

de princípios.”------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Senhor Membro ARMANDO ALVES FERREIRA: ---------------------------------------    

-------- “Eu corroboro a opinião de muitas pessoas que aqui intervieram, porque eu 

francamente ao analisar este documento senti que há aqui muitas coisas que 

precisam de ser corrigidas. Até para que nós não possamos cair naquilo que vem do 

passado – gastar-se dinheiro á safardana como se gastou aí com determinado tipo de 

clubes ou com algum clube, através de um profissionalismo e determinado tipo de 

atletas que apareçam aí comprados e vendidos a peso de ouro e que a Câmara 

subsidiou. Nós temos que ser previdentes a esse ponto. ---------------------------------------

-------- Parece-me que há aqui fundamentalmente o conjunto das ideias que foram 

expostas neste Regulamento, que todos nós, no maior número dessas mesmas 

ideias, estamos de acordo. ------------------------------------------------------------------------------

-------- Há um ou outro aspecto que não estaremos de acordo, mas não serão tantos 

como aqueles que foram de algum modo expostos. Poderão ser analisados e 

corrigidos, poder-se-á transmitir um português para um outro tipo de português em 

redacção para ser interpretado de maneira ligeiramente diferente, porque há aqui 

muitas coisas que eu também não estou de acordo. ---------------------------------------------

-------- Não estou de acordo, por exemplo, que se faça a discriminação positiva das 

mulheres. Elas têm que ser iguais aos homens e na actividade desportiva e em 

termos de subsídios deve manter-se igualdades. -------------------------------------------------

--------Todavia, parece-me que há aqui uma coisa que nós estamos aqui a embarcar. 

Todos nós estamos aqui a pensar no subsídio – dependência, ou seja, clubes 

desportivos, associações recreativas, associações culturais, ranchos folclóricos, entre 

outros, tudo isto está a pensar no subsídio-dependência. A Câmara é que tem que 

subsidiar. Ora, a Câmara deve dar apoio e desenvolver actividades que sejam 

extremamente importantes para o desenvolvimento físico, cultural e desportivo de 

todas as pessoas que vivem ou que se interessem por este Concelho. --------------------

-------- Relativamente à situação das pessoas que estão aqui no Concelho, de estarem 

nos clubes, quer sejam do Concelho ou não sejam do Concelho e que tenham que 
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estar obrigatoriamente três anos no clube para ter algo desse subsídio, também não 

estou de acordo com essa situação. ---------------------------------------------------------- -------

-------- Parece-me que fundamentalmente há aqui pequenas coisas que têm que ser 

corrigidas, para obter uma opinião que seja favorável de todos nós que estamos aqui 

na Assembleia, para que todos nós sejamos responsabilizados por uma nova política, 

a política de desenvolvimento desportivo do Concelho, a política de desenvolvimento 

de formação do Concelho, para que este Concelho seja dotado de atletas com outro 

porte, outra dignidade, outros princípios, que não seja a compra como antigamente se 

fazia dos clubes para os clubes servirem de apoio à massificação e á dominação 

política que foi feita anteriormente. --------------------------------------------------------------------

-------- Nós temos de estar aqui todos de acordo para que, de facto haja 

independência de todos os clubes, que todos os clubes tenham o mesmo princípio e 

tenham bases estruturais para saber aquilo que podem e aquilo que devem fazer. -----

-------- No fundo, o que se disse aqui é o problema dos cifrões. Também não há assim 

tantas coisas que nos separe. Agora, uma coisa é certa, entre massificar ou 

pretender-se fazer uma massificação tremenda, em termos de formação, não sei se 

isso irá resultar. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Eu estou de acordo e em desacordo com as ideias que aqui foram transmitidas 

porque, por exemplo, o Engenheiro Hilário Santos, que se viu que leu a matéria, 

esqueceu-se de ler o artigo décimo terceiro, no que respeita às actividades de lazer 

com idosos, que diz no ponto um: “A Autarquia pretende apoiar as associações / 

clubes que revelam dinamismo, organizando e participando em actividades físicas e 

desportivas, de âmbito federado, não federado, de formação, lazer / recreação ou 

outra” - Também diz, neste artigo, que as candidaturas têm que ser feitas e 

apresentadas com sessenta dias de antecedência, o que eu também acho muito bem, 

por uma razão muito simples, é que houve muita coisa que foi feita em cima do joelho 

e de um dia para o outro. Isto é típico de muitas Associações que existem neste 

Concelho que reúnem duas vezes por ano os seus dirigentes, uma era para 

preencher os papéis para pedir o subsídio à Câmara e a outra era para reunir à mesa 

de um célebre jantar, que era para consumir esse mesmo subsídio. ------------------------

-------- Relativamente a isto, eu entendo que há coisas a corrigir e proponho 

pessoalmente, e certamente que o Partido Socialista estará de acordo, que a Câmara 

faça remeter este documento para a Comissão de Desporto, para poder analisar e 
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que ela seja um apoio e um suporte extremamente forte para a Câmara para redigir 

um documento para que as nossas organizações desportivas saibam com o que se 

hão-de reger no futuro e acabar pura e simplesmente com aquele que existe, porque 

parece que não nos leva a lado nenhum.”-----------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA: ---------------------------------

---------- “Venho sugerir ao Senhor Presidente de Câmara que repense a posição que 

foi apresentada por alguns Membros da Assembleia. --------------------------------------------

-------- Se eu tivesse o nível e até o conhecimento, em pleno século XX, daquele 

grande escritor italiano Maquiavel, eu seria até levado a dizer para votarmos o 

Regulamento e porquê? Porque amanhã tínhamos as Associações numa guerra com 

a Câmara, que não serve a ninguém. ----------------------------------------------------------------

-------- Eu hoje estou satisfeito, porque vi o Partido Socialista, que veio aqui dizer 

aquilo que eu pensava que nós vamos fazendo, não mudamos muito, mas pelo 

menos vamos pensar que o passado morreu e que temos que olhar para o futuro.------

-------- Por isso, eu pedia apenas ao Executivo que pensasse sobre isto porque não 

era minimamente agradável, que amanhã, dado que há falhas, todos nós 

reconhecemos que há pequenas falhas, e se é possível melhorar e se há boa 

vontade, no sentido da Câmara ficar bem vista. ---------------------------------------------------

-------- Há aqui pessoas que têm experiências nas Associações e que podem dar essa 

ajuda. Por conseguinte, acho que é possível melhorar este Regulamento e que tenha 

aceitação das Associações, o que é bem melhor para o Executivo, para fazer um 

trabalho capaz e para que não hajam guerras, porque não interessam nada as 

guerras. O país não está a correr bem e as pessoas não se sentem bem e por 

conseguinte às vezes têm a ideia que têm que lutar contra os outros. É uma forma de 

expandirem os demónios interiores. Nós não precisamos disso no Executivo de 

Águeda, precisamos é que todos dêem as mãos para fazermos o melhor que 

pudermos, independentemente de quem lá estiver.-----------------------------------------------

-------- Eu pedia ao Senhor Presidente e ao seu Executivo que faça aquilo que é 

melhor para o Município de Águeda.”----------------------------------------------------------------- 

-------- Senhor Membro JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL: -------------------- 

--------- “Eu não estou nada em desacordo em que este Regulamento seja retirado 

para ser discutido na Comissão, mas sei que isto cabe exclusivamente, neste 

momento, ao Senhor Presidente da Câmara e ao Executivo decidir se está em tempo 
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de ser retirado para a Comissão dar parecer ou se tem que ser aprovado mesmo 

hoje, ou se as Associações querem esperar mas não sei quanto tempo para 

receberem.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Eu acho que essa proposta que nos foi feita para submeter à Comissão para 

novas propostas, alterações ou estabelecer novos consensos, cabe à decisão do 

Senhor Presidente da Câmara de saber se tem esse tempo, se tiver esse tempo, ouvir 

nunca fez mal a ninguém. --------------------------------------------------------------------------------

-------- Agora, há aqui uma coisa que eu não concordo, porque o Executivo não deve 

chegar a consensos com as Associações só porque há Associações e têm que 

chegar a consenso com elas. O Executivo deve seguir o plano dos princípios e seguir 

aquilo que ele acha correcto, porque eu não devo prescindir de nenhum ponto destes, 

banalizar, por exemplo, quando disseram não percebi bem como é que há uma 

Associação que tem uma actividade desportiva federada que não tenha um técnico 

conceituado nessa área. Um técnico tem que ter, é um princípio elementar da 

atribuição, porque se nós não tivermos recursos humanos mais importantes que 

qualquer relvado para o desenvolvimento do futebol é o treinador de futebol ser 

adequado ao escalão etário. Ele sem relvado treina na mesma, um bom técnico, se 

for preciso, dá futebol aqui dentro desta sala e desenvolve os alunos em termos 

pedagógicos, técnicos, tácticas de formação, global, etc. Se ele tiver um relvado fará 

melhor. Agora, pôr um mau técnico à frente de um grupo de miúdos, com excelentes 

instalações, ele está a prejudicar a saúde e o futuro desses alunos. Quando se faz, 

por exemplo, como eu vejo ali no Águeda, com dez e onze anos a fazerem circuitos 

de força, quando qualquer técnico coordenador na área de actividades físicas sabe 

que só aos catorze anos é que os tendões estão prontos para começar a fazer 

trabalho de potência, multi-saltos e trabalho de força. Mas, a primeira coisa que eles 

fazem aos onze anos é multi-saltos, porque fica bem e é bonito. -----------------------------

-------- Quando um Executivo vai aplicar os dinheiros públicos e faz um rasgão, quer 

se queira quer não, com a tradição do passado, deve optar pela questão dos 

princípios, e logicamente desde que esses princípios não sejam abalados, é 

fundamental que quando se apresenta um Regulamento novo que se debata por 

princípios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Eu, mais uma vez, refiro que um Regulamento é para a formação, 

responsabilização dos agentes e das Associações, pelos dados que apresentam, 
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pelas informações que prestam, responsabilização própria, qualidade das orientações  

técnicas e de formação e dos recursos humanos, atitudes a desenvolver no 

praticante, ele seja desportivo ou não, a performance aparecerá por natureza, se o 

trabalho for bem feito, os clubes terão que aceitar os alunos com dificuldades 

económicas, tem aqui uma discriminação nesse campo. Continuo a defender a 

discriminação feminina no aumento da prática da actividade da mulher e não na 

possibilidade de acesso à prática, que é diferente. Eu não defendo que ela seja, 

nunca, administradora disto ou daquilo só porque é mulher, defendo é que deve ser 

possibilitada maior prática da mulher, porque me interessa em termos de saúde 

pública das populações, elas são as mães dos nossos futuros filhos, quanto mais 

saúde física, melhor serão as situações. ------------------------------------------------------------

--------- Portanto, eu defendo os princípios. O que se pede, e o Partido Socialista 

pediu, eu não peço, é que se for possível levar à Comissão, para que se ouça a 

Comissão, se o Senhor Presidente da Câmara o achar possível no tempo e no 

espaço, eu acho que se poderá permiti-lo. Se achar que não há o tempo nem o 

espaço, a mim basta-me os princípios aqui enunciados.-----------------------------------------

-------- Irei lutar, logicamente, ao longo da regulamentação, em termos de valores, que 

em próxima oportunidade têm que ser alterados.”-------------------------------------------------

-------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ---------------------------------- 

-------- “Em primeiro lugar tenho que fazer algumas correcções ao Senhor Engenheiro 

Hilário Santos, porque o primeiro Regulamento sobre desporto foi feito por mim, 

enquanto Vereador pelo Partido Social Democrata, que durou pouco tempo. Houve 

Regulamentos e o primeiro fui eu que o fiz e que até foi aprovado, por unanimidade, 

na reunião de Câmara onde apresentei o Regulamento. Só que esse Regulamento 

levava os princípios, o problema foi quando nós passámos do princípio à prática e a 

aplicámos aos Clubes e aqui começou logo a questão dos dinheiros. ----------------------

-------- Aquilo que nós temos aqui também é uma mudança de filosofia, há uma 

mudança clara de filosofia. Nós estamos a apostar na formação e foi uma discussão 

bastante grande entre nós sobre se não era mesmo de não apoiar os seniores. 

Decidiu-se que há seniores que são do INATEL, que fazem desporto, que não é a 

competição por aí fora, porque aqueles que têm vencimentos e que têm direito a ter é 

outro tipo de desporto, mas isso temos de pensar se o queremos e quando o 

queremos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Aquilo que nós entendemos na Câmara de Águeda, neste momento, é que não 

temos condições para apostar nesses projectos. Portanto, a nossa aposta, neste 

momento, é na formação e na formação com o máximo de qualidade possível, dentro 

dos meios que temos. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- A massa envolvida aqui é sensivelmente aquela que tem estado dotada ao 

desporto, porque nós fomos buscar os números dos anos anteriores e fizemos as 

contas e mantivemos sensivelmente para o valor dos atletas que nós tínhamos em 

prática. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Apresentámos um mecanismo, inclusivamente, de correcção, ou seja, ninguém 

desceria mais do que vinte e cinco por cento do que tinha recebido no ano anterior, 

nem subiria a mesma coisa. E isto porque há aqui situações de grandes alterações, 

porque o Regulamento anterior era para o futebol sénior e era pelos escalões que 

representavam e aqui há uma quebra de filosofia. Mas temos de dar algum tempo 

para as Colectividades saberem aquilo com que contam. --------------------------------------

-------- E entrando na casa dos princípios, que nós não abdicamos, é o princípio da 

responsabilização individual do atleta, do dirigente e do treinador. ---------------------------

--------- Fomos colegas de equipa, nunca fomos adversários penso eu, mas eu não 

tenho nenhum castigo. Mas, mesmo no futebol, aquilo que me informaram, é que uma 

mão posta deliberadamente dentro da área dá um jogo, não dá dois jogos, não é para 

este acto irreflectível, obviamente. Aquilo que nós entendemos é que é para acto 

incorrecto e o acto incorrecto tem de ser sancionado, porque é a filosofia que está 

aqui em causa e é a sociedade que nós queremos. Eu não quero jogadores 

insurrectos, não quero que Águeda seja conhecida pelos jogadores insurrectos e os 

dirigentes têm um papel nisto. Se eles forem insurrectos, temos atletas insurrectos e 

temos mau desporto e por isso penalizamos muito mais os treinadores e os directores 

do que um jogador. Destes princípios nós não abdicamos. -------------------------------------

-------- Respondendo, claramente, à situação do Plano Mateus, aquilo que nós 

pedimos e o nosso entendimento é de situação regularizada com as Finanças e quem 

está no Plano Mateus para nós tem a situação regularizada, porque está a cumprir um 

plano com que se comprometeu. Não tem dívidas, é isso que nós queremos. Não 

queremos ser surpreendidos e termos de lhes ir tirar as taças ou ir buscar os 

materiais, porque vem aí alguém buscar esses materiais, que algumas vezes até 

podem ser de outras entidades.-------------------------------------------------------------------------
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-------- É isto que nós queremos, queremos transparência e queremos trabalhar na 

igualdade. Como por exemplo, o número de inscritos máximos num boletim de jogo, 

nós não podíamos estar a dizer que para todas as modalidades, por exemplo, para o 

andebol são X, para o futebol são X, e tem o boletim de jogos mais cinco, é o máximo 

que nós apoiamos por escalão, isto porque não nos interessa ter também quarenta 

miúdos nos escalões de formação com uma equipa, por exemplo, de futebol, porque o 

miúdo não está a praticar e nós queremos que ele também pratique e tenha 

competição. Não é ter cem miúdos para ter uma só equipa. Há que pô-los a competir, 

porque isso é importante para eles. -------------------------------------------------------------------

-------- O Membro Carlos Inácio referiu que um Clube não tem um responsável técnico, 

mas tem que ter um treinador encarteirado, porque senão não pode ter equipas 

inscritas. Tem que ter alguém no banco que tenha carteira de treinador, mas se não 

tem, então tem de repensar a sua prática, porque então, efectivamente, tem de 

pensar o desporto que quer fazer e não vai para o desporto federado. Vai para outro 

tipo de desportos. Caso contrário, estamos a fazer desporto de recreação e não 

estamos a trabalhar o desporto federado. Se nós estamos a trabalhar desporto 

federado nós temos de ter técnicos devidamente habilitados. E estamos aqui assim a 

dar sinais também de para onde é que queremos que isto vá, em que sentido vá, que 

é no sentido da qualidade. -------------------------------------------------------------------------------

-------- Falaram na questão do médico e de que é pouco dinheiro, nós reconhecemos 

que é pouco, mas anteriormente não era nenhum. E é um sinal, é dizer às 

Associações que é preciso pensarem nesta situação. Não vamos dizer que isto é 

menos dinheiro, é mais se o tiverem, eles têm uma base de trabalho e a partir dali se 

tiverem mais condições têm uma ajuda para ir mais longe. ------------------------------------

-------- Relativamente às notas, nós trabalhamos na base da confiança e se um Clube 

nos diz que tem um atleta da escola X que transitou de ano com os níveis todos 

positivos, isto para nós é suficiente. Agora, podemos ir fiscalizar e se formos 

fiscalizadores e houver falsas declarações, obviamente que está aqui previsto no 

Regulamento o que é que acontece. Nós não queremos andar aqui com papeis para 

trás e para a frente a verificar tudo. Nós temos que começar a trabalhar na base da 

confiança, porque as pessoas têm de saber o que é que lhes acontece se forem 

apanhadas. É esta filosofia que queremos implementar. ----------------------------------------

-------- Quanto às mulheres, é uma aposta, não tem a ver com quotas, tem a ver com 
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o facto de nós termos pouco desporto feminino em Águeda. É uma aposta 

estratégica, ou seja, tentar que os Clubes, por mais aquele, possam optar por ter mais 

um escalão feminino, que noutro caso não teriam. -----------------------------------------------

-------- Nós não podemos fazer por Decreto que hajam mais equipas femininas do que 

masculinas, porque as raparigas são mais do que os rapazes, mas podemos dar 

algum incentivo, no sentido de que as pessoas pensem nisso e que os dirigentes se 

movimentem também nesse sentido. -----------------------------------------------------------------

-------- Dito isto tudo, eu acho que nós temos de nos penalizar todos é pela nossa falta 

de participação, porque o Regulamento foi discutido, chamámos as colectividades, 

não vos chamámos a vocês, é verdade, mas andou aí assim muito tempo a receber 

contributos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Chegamos a esta circunstância de que afinal temos aqui um documento que 

tem algumas falhas, nós não queremos um documento perfeito, porque não os há e 

podemos discutir, inclusivamente, algumas questões de base, mas algumas, 

obviamente, que o Executivo não abdicará delas. ------------------------------------------------

-------- Nós temos de nos penalizar todos e em relação à parte que nos cabe, em 

termos de Câmara e de Executivo, o que é que podemos fazer para estimular mais a 

participação das pessoas e da vossa parte, vão-me desculpar, também, tentar 

informar-se e participar mais naquilo que está em discussão para receber o contributo 

de todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Nós temos outros Regulamentos na rua para receber contributos para termos o 

melhor possível. E por isso eu acho que nós temos aqui um Regulamento que pode 

ser melhorado, mas que nos capacitemos todos para a participação, para que não 

andemos a fazer este número em todas as Assembleias e com todos os 

Regulamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Portanto, Senhor Presidente da Assembleia, eu iria propor que se retirasse 

este documento e estamos disponíveis para receber todos os contributos e depois 

pedíamos à Comissão que reunisse para analisarmos este documento e tentar torna-

lo melhor e que sirva melhor os interesses do Concelho.”--------------------------------------- 

-------- Face a esta solicitação, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

submeteu a votação o pedido para retirar da Ordem de Trabalhos a Proposta da 

Câmara Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo do Concelho de 

Águeda, tendo sido aprovado, por unanimidade. ------------------------------------------------- 
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--------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa, ao certificar-se de que não havia 

qualquer munícipe interessado em intervir, deu por encerrada esta Sessão da 

Assembleia Municipal, da qual, para constar, se lavrou a presente Acta, que vai ser 

assinada pelo Presidente e pelo primeiro Secretário da Mesa. -------------------------------- 

 

 

 


