
  ACTA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

 MUNICIPAL DE ÁGUEDA REALIZADA EM CATORZE DE      

 DEZEMBRO DE DOIS MIL E SETE 

                                                             

 

---------- No dia catorze de Dezembro de dois mil e sete, teve lugar no Salão Nobre dos 

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

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

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

--------- UM. UM – Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 26 de Setembro 

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

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

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

--------- TRÊS. UM – Apreciação da informação escrita do Ex.mo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda acerca da actividade do Município, bem como da situação 

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

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. DOIS – Orçamento e Grandes Opções do Plano – Discussão e votação da 

Proposta da Câmara Municipal quanto às Grandes Opções do Plano e Orçamento da 

Câmara Municipal de Águeda para o ano financeiro de 2008, nos termos da proposta e ao 

abrigo da alínea b), do nº 2, do art. 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------------------------------

--------- TRÊS. TRÊS – Empréstimo a Curto Prazo – Conta Caucionada – Discussão e 

votação da Proposta da Câmara Municipal de autorização para a contratação de 

empréstimo de curto prazo, nos termos da proposta, e ao abrigo do nº 7, do artigo 38º, da 

Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, bem como do disposto na alínea d) do nº 2, do artigo 53º, 

da  Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

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

--------- TRÊS. QUATRO – Delegação de Competências – Juntas de Freguesia – 

Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para delegação de competências 

na Junta de Freguesia de Águeda, para gerir os cemitérios do Ameal, Giesteira e Bolfiar, 

nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto nos nºs 1 da alínea h), do nº 2 e do nº 3 
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do artigo 66º, e da alínea s), do nº. 2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

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

--------- TRÊS. CINCO – Adjudicação de Serviços de Auditor Externo para Revisão Legal 

de Contas – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para nomeação de 

auditor externo para revisão legal das contas, nos termos  da proposta, e ao abrigo do 

disposto no nº 2 do artigo 48º, da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro, bem como da alínea r) 

do nº 1, do artigo 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei nº 5-

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

--------- TRÊS. SEIS – Eleição de Representante da Assembleia Municipal de Águeda 

para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Águeda; --------------------------------

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada por JOSÉ AMÉRICO 

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

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

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

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

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

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

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

CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA, ARMANDO ALVES FERREIRA, HILÁRIO 

MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO RICARDO MARTINS FIGUEIREDO 

NUNES, ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, JOSÉ CARLOS RAPOSO 

MARQUES VIDAL, PAULA CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, ANTÓNIO MANUEL 

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

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

PARADA FIGUEIRA, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS SILVA, CARLOS ALBERTO 

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

PAULO NUNO DE ALMEIDA ALVES, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA MENDES, VITOR 

MANUEL ABRANTES DA SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, AMÍLCAR DE 

LEMOS DIAS, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, DÁLIA MARIA 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 5 de 14 de Dezembro de 2007 

 

3 

SILVA SANTOS COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, 

VICTOR RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, MÁRIO RAMOS 

MARTINS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e CARLOS ALBERTO CARNEIRO 

PEREIRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS e MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA. ---------------------- 

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

DA FONSECA e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, 

JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLOS JORGE PICADO VAZ FRANCO e 

MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO. -----------------------------------------------------------------

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

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

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

--------- “Manuel Antunes de Almeida, membro efectivo dessa Assembleia, eleito na Lista 

do PSD, não lhe sendo possível estar presente na quinta Sessão Ordinária, marcada para 

hoje, pelas vinte e uma horas, por motivos que se prendem com a sua vida familiar, vem 

requerer a V/ Ex.cia se digne justificar-lhe a sua ausência à sessão e hoje.” --------------------

--------- Do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”: --------------------------

--------- “Serve a presente para informar V/ Ex.cia que o Grupo Parlamentar “Os Verdes”, 

apresentou um conjunto de aditamentos à proposta de PIDDAC para dois mil e oito, 

propondo a inclusão de projectos que consideramos profundamente relevantes. No que 

diz directamente respeito ao concelho de Águeda, destacamos: Requalificação da linha 

do Vouga; Despoluição e desinfestação da Pateira de Fermentelos; Regularização do Rio 

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

--------- De Grupo de Funcionários da Câmara Municipal de Águeda: -----------------------

--------- “Os abaixo-assinados, funcionários da Câmara Municipal no activo e funcionários 

aposentados, solicitam a melhor atenção de V/ Ex.cia para o que passam a expor. -----------

--------- É provavelmente do conhecimento de V/ Ex.cia a situação muito difícil por que 

passa a quase totalidade dos funcionários da Câmara Municipal e aquela, porventura 

ainda mais complicada, em que se encontram os funcionários aposentados. ------------------

--------- Em relação a estes, o momento que vivem é penoso e muito injusto, dado que a 

maior parte deles recebe uma parca pensão de reforma, descontaram uma quota durante 
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toda uma vida para que, na sua velhice, não tivessem de se preocupar demasiado com a 

saúde, e o que parece inacreditável, não estão a usufruir dos benefícios da ACASA. 

Como é sabido, a Câmara Municipal não teria de despender de qualquer quantia com os 

aposentados, desde que continuasse a fazê-lo para os funcionários no activo. ---------------

--------- Assim, apelamos ao sentido de justiça de V/ Ex.cia, permitindo que este assunto 

seja debatido na Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------

--------- Acreditamos que muitos dos Membros dessa Assembleia não saibam muito bem o 

que é a ACASA e, principalmente, como ela funciona. Se assim for, estamos à disposição 

de V/ Ex.cias para prestarmos os esclarecimentos que nos forem solicitados. ------------------

--------- A situação arrasta-se desde Março, os associados descontam a sua quota desde 

essa data, sem que recebam quaisquer contrapartidas por parte da ACASA, em virtude 

da suspensão decidida pelo Senhor Presidente da Câmara.” -------------------------------------- 

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

--------- UM . UM – Discussão e aprovação da Acta da Sessão de vinte e seis de 

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

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

colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por unanimidade, deliberou 

aprovar o texto da Acta referente à Sessão da Assembleia Municipal realizada em vinte e 

seis de Setembro de dois mil e sete; ----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

--------- “Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, o Partido Social Democrata assumindo as 

suas responsabilidades políticas, rejeitando desde já qualquer insinuação de “politiquice”, 

mas conscientes de que se trata, isso sim, de matéria política constante do nosso 

Manifesto Eleitora e viabilizará a Carta Educativa apresentada pelo seu Executivo, caso 

V/ Ex.cia Senhor Presidente, aceite introduzir as alterações que julgamos serem 

valorativas da mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta posição do Partido Social Democrata não é nenhuma inversão ou como 

insinuou à imprensa “não saber o que queremos”. ----------------------------------------------------

--------- Sabemos claramente o que preconizamos para o nosso Município e o Senhor 
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Presidente sabe que: Esta não é a nossa Carta Educativa; A revisão do PDM, ainda em 

curso, deveria ter sido em simultâneo com a Carta Educativa; Ambos os documentos, 

porque são estratégicos, deveriam ter tido uma ampla participação da sociedade civil 

Aguedense; Ouvir, dialogar, formular, reformular, planear e projectar com uma correcta 

identificação das especificidades do nosso Município teriam permitido apresentar nesta 

Assembleia uma proposta de Carta Educativa mais consensual. ----------------------------------

--------- Senhor Presidente, o Partido Social Democrata viabilizará nesta Assembleia, a 

sua proposta de Carta Educativa, se considerar as seguintes alterações: ----------------------

--------- a) No calendário de execução do Plano de Construção dos Pólos Educativos, 

deverá introduzir na primeira fase as intervenções/ construções nas freguesias da 

Borralha e Trofa do Vouga. A superlotação da escola da Mourisca do Vouga justifica-o, 

sendo que na Borralha, apesar de existir uma infra-estrutura nova (o Jardim de Infância) 

por utilizar, a escola não reúne condições; ---------------------------------------------------------------

--------- b) No calendário de execução do Plano de Construção dos Pólos Educativos, 

deverá passar para uma segunda fase as intervenções/ construções previstas para as 

freguesias de Aguada de Cima, Águeda e Valongo do Vouga. Em Valongo do Vouga o 

pré-escolar deverá ficar na escola de Arrancada, com as devidas intervenções de 

reabilitação e os alunos a partir do primeiro ciclo favorece-se a sua instalação na escola 

EB 2,3 com a construção/ ampliação prevista; ----------------------------------------------------------

--------- c) Em Águeda, deverão ser construídos dois Pólos Educativos, um no centro 

urbano da cidade, com a requalificação da Escola EB 2,3 Fernando Caldeira, outro 

acompanhando o PDM, numa das novas zonas de expansão urbana da cidade e ainda 

com a requalificação da Escola das Chãs para o Pré-Escolar. Dois Pólos Educativos 

permitem uma melhor acção e intervenção pedagógica, uma boa gestão administrativa e 

potencia-se novas zonas urbanas na cidade, ainda porque, as acessibilidades à Escola 

EB 2,3 Fernando Caldeira são cada vez mais problemáticas e a visão urbanística da 

cidade seria ainda mais descaracterizada com o aumento da construção local; ---------------

--------- d) Alargar no tempo, até dois mil e quinze, a utilização das escolas das freguesias 

da zona serrana, dotando-as de boas condições ao seu normal funcionamento, de acordo 

com as orientações do Ministério da Educação, permitindo assim combater a 

desertificação dessas zonas, incentivando a participação das instituições da sociedade 

civil na partilha de soluções de apoio às famílias e evitando deslocações mais 
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prolongadas de crianças e jovens de casa à escola e vice-versa, contrariando as 

orientações do Ministério da Educação. ------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, que fique claro, não estamos a fazer qualquer inflexão ao 

nosso projecto da Carta Educativa. Mantemos, com os Senhores Presidentes de Junta da 

Zona Serrana a defesa da construção de um Pólo Educativo que sirva as freguesias de 

Agadão, Belazaima do Chão e Castanheira do Vouga, com a valorização da Escola de Á-

dos-Ferreiros que servirá as freguesias de Macieira de Alcoba e Préstimo. Aproveita-se e 

rentabiliza-se também os espaços escolares que nos últimos anos foram alvo de 

requalificação/ construção. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, a Carta Educativa não é um documento fechado, pelo que 

estando sujeita a revisão, pode ser reavaliada em qualquer momento. --------------------------

--------- Aceite Senhor Presidente a nossa partilha sem politiquices, mas fazendo política. 

Não queira ser inflexível. --------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “ O Senhor Presidente da Câmara, há cerca de dois anos nomeou um assessor 

para a área da fiscalização de obras, que é o Senhor Jorge Mendes. Eu vinha pedir-lhe 

que, com a brevidade que lhe for possível, apresentasse ao Grupo Municipal do CDS um 

relatório sobre a actividade do Senhor Jorge Mendes. Porque eu sei que ele fez algumas 

intervenções ao nível de fiscalização. E que nos dissesse concretamente que ilegalidades 

é que foram encontradas, que levantamentos é que foram feitos, para avaliarmos da 

justeza da decisão que o Senhor Presidente tomou e que na altura nós aqui classificamos 

como política. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Questionei aqui também, o Senhor Presidente da Câmara, há uns tempos, sobre 

as taxas de direito de passagem e especificamente aquelas que eram pagas à Câmara 

pela Portugal Telecom. Perguntava-lhe também, se o Senhor já investigou e se já sabe se 

aquilo que recebe da Portugal Telecom é efectivamente aquilo que é debitado aos 

clientes pela mesma empresa. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente à intervenção do Parada Figueira e sobre a Carta Educativa, 

permita-me dar um conselho a quem de direito e a quem o quiser tomar. Penso que o 

documento é em si, um documento extremamente importante e por isso ele já fez correr a 

tinta que fez. Eu aconselhava que se fizesse baixar à Comissão de Educação desta 

Assembleia o documento para discussão. ---------------------------------------------------------------
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--------- Como Presidente da Comissão estarei aberto e acho que era oportuno convidar, 

para além dos membros dessa Comissão, mais um representante de cada um dos 

partidos e das forças políticas independentes aqui representadas. Para evitar discussões 

inúteis que correm na comunicação social sem necessidade, porque isto é um problema 

que tem que ser resolvido e tem que ser resolvido com consenso. -------------------------------

--------- Não vale a pena cada um colocar-se no seu pedestal, porque nós vamos ter que 

aprovar a Carta Educativa. É bom que saia uma decisão para um documento que tenha 

algum suporte de moralidade também por trás, ou seja, que a Carta Educativa seja um 

documento, sem que o fundo que, esteja subjacente, não seja fundamentalmente político, 

mas que, fundamentalmente, tenha uma componente prática relativamente ao futuro e à 

visão que nós temos sobre a educação neste Município para o futuro. --------------------------

--------- O PSD acabou agora de sugerir algumas adendas àquilo que inicialmente estava 

previsto na Carta Educativa. Eu queria pedir ao Senhor Presidente que da próxima vez 

não seja tão contundente aqui, na reacção, porque nós vamos ter todos que dialogar e 

vamos ter todos que nos entender. ------------------------------------------------------------------------

--------- Nós temos também uma visão sobre algumas situações novas para a Carta 

Educativa e há neste Município algumas decisões tomadas pela Câmara Municipal e pelo 

Executivo relativamente ao futuro, que vão também entroncar, de alguma forma, com o 

desenho da Carta Educativa. Portanto, eu sugeria, que com alguma brevidade e para 

resolvermos o problema o mais rapidamente possível, a contento de todos e com alguma 

seriedade política e pessoal, que se fizesse baixar à Comissão o respectivo documento e 

que o documento que de lá saia, produzido pela Comissão e com o consenso das 

pessoas que forem anexadas a essa Comissão, possa vir à Assembleia sem contestação 

para ser aprovado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Abílio Ferreira Gomes da Silva: ----------------------------------------------------------------

--------- “Estão a decorrer obras em Valongo do Vouga já há alguns anos, nomeadamente 

o pavilhão e as piscinas. Eu queria perguntar ao Senhor Presidente da Câmara se nos 

pode informar qual a verba já transferida para essa obra. Também gostaria de saber se 

essa obra é feita a cem por cento pela Câmara ou não, e qual o orçamento dessa mesma 

obra.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Carlos Alberto Inácio: ------------------------------------------------------------------------------

--------- “A minha primeira questão prende-se com a Pateira, que volta a estar cheia de 
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jacintos. Eu li nos jornais desta semana, com alguma preocupação, que a Câmara ia 

vender a máquina à Associação de Municípios da Ria e queria perceber como é que vai 

fazer a gestão por forma a que ela passe, de certeza, a maior parte do tempo na Pateira 

de Fermentelos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A segunda questão prende-se com alguma desatenção que a Câmara Municipal 

de Águeda teve em relação a obras que forma realizadas pelo Senhor presidente da 

Junta de Freguesia de Requeixo, por forma a retirar água da Pateira em grandes 

quantidades, que levou a que uma zona da Pateira, que nós denominamos como Ínsuas, 

em Fermentelos, ficasse praticamente seca. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Fermentelos teve a oportunidade de se manifestar junto da Câmara Municipal e ao 

que penso não foram feitas grandes manifestações, tendo levado a que isso tivesse 

acontecido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A terceira questão prende-se com a visita à Assembleia da República. Eu penso 

que foi um tempo perdido, a petição valeu de muito pouco, a Pateira valeu dez minutos de 

discussão e o Governo, inclusive, prescindiu do seu tempo de resposta, e isto é de 

lamentar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu espero que realmente, e sei que o Senhor Presidente é um homem 

empenhado na defesa da Pateira, consigamos todos incluir o tema Pateira no QREN ou 

no PIDDAC. São os meus votos.” --------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu começo por felicitar o Parada Figueira pelo novo cargo e responsabilidades 

que assumiu no Partido Social Democrata e como meu colega neste momento em termos 

de estatuto, começo pelas insinuações das politiquices que ele pediu que não fossem 

aqui focadas. Independentemente de todos os erros que aqui forem cometidos ou não, o 

PSD teve um voto político e teve um voto não assente em nenhum estatuto aprofundado 

da situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Verifica-se que nestes últimos quatro meses o PSD mudou sistematicamente de 

propostas de reunião para reunião. Só dizia que esta não era a sua Carta Educativa. 

Também não foi a proposta deles, também não são eles que estão na Câmara Municipal, 

mas mudou sempre. Falámos de Pólos da Serra, mudámos para um Pólo só, mudámos 

para Pólos na Zona Norte e na Zona Sul da Serra. Agora, já não há Pólos, mas há um 

Pólo e aparece-nos agora uma posição fundamentada em que não posso estar mais de 
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acordo com muitas coisas que aqui estão ditas, porque são cópias daquilo que eu já disse 

nas outras Assembleias. A primeira cópia que fala aqui é da construção faseada, primeiro 

da Trofa e da Borralha. Eu falei aqui na outra sessão da Assembleia que a Carta 

Educativa previa que a construção dos Pólos poderia ser alterada de acordo com a 

metodologia a seguir e com a monitorização feita anualmente. Portanto, se a Trofa e a 

Borralha têm esses problemas não vejo problema nenhum em que seja assim, eu já o 

tinha afirmado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Fala do pré-escolar na EB 1 em Valongo, na outra vez falei aqui que não se 

justificava estar a adaptar uma EB 1, que não é uma estrutura de Jardim de Infância, 

quando temos a duzentos metros um Pólo de raiz para o Jardim de Infância com salas e 

espaços adaptados. Não se justifica gastar nem mais um tostão numa escola a duzentos 

metros de outra. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aparece aqui o Agrupamento de Escolas de Águeda com dois Pólos e eu fui o 

primeiro defensor desta situação, ainda o PSD não se tinha lembrado disso. Ainda bem 

que o PSD acedeu à minha sugestão, mas isto é a minha defesa por questões 

pedagógicas e por questões de adaptação. Agora aqui temos que ver a realidade da 

execução, onde é que há terrenos, se há verbas para os dois Pólos, se não há verbas 

para os dois Pólos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não sei se vinha no comunicado do PSD, mas nos jornais vinha, que se 

pressupunha um Pólo com mil e seiscentos alunos. Não há mil e seiscentos alunos. O 

Pólo que se pressupõe terá perto de novecentos alunos, já com vinte por cento de 

margem, e é possível construí-lo na EB 2,3 Fernando Caldeira, mas dois Pólos seria 

melhor certamente. Um Pólo é possível com outro tipo de construção e desde que sejam 

criados espaços adaptados. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, não percebo uma situação de maneira nenhuma. Vamos arranjar a Escola 

da Zona Serrana e depois vamos na mesma pensar num Pólo Educativo na Zona Serrana 

e mantendo a Escola de Á-dos-Ferreiros. Então, decidam-se, ou vamos arranjar as 

Escolas da Zona Serrana ou vamos fazer um Pólo na Zona Serrana e manter a de Á-dos-

Ferreiros. Um Pólo da Zona Serrana ninguém quer. O PSD manda para canto e faz com 

que o Vereador Tondela assuma essa posição. --------------------------------------------------------

--------- Em relação aos Pólos, às escolas, foi aqui dito por mim que as escolas teriam as 

suas condições de funcionamento até ao limite, não até dois mil e quinze. Eu só 
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proponho, de onde é que nasceu este dois mil e quinze? Porque é que não é dois mil e 

trinta e cinco? Qual é o critério? Vamos mantê-lo até dois mil e quinze e se não houver 

alunos? Se houver só cinco alunos com um professor, com quatro turmas, um de cada 

ano? Mas vamos manter o quê? Tem que haver um critério adaptado, tem que ser um 

critério pedagógico e razoável. O que os Senhores Presidentes das Juntas querem, com 

todo o direito, é manter as suas escolas o máximo de tempo possível, desde que hajam 

condições para tal. O que diz a Carta Educativa, e eu afirmei-o aqui, é que isso é possível 

manter até que ela se esgote. Quando é que ela se esgota? Qual é o critério? Não indica, 

aliás, o PSD nunca indica critério nenhum. O critério é dois mil e quinze e quer obras em 

escolas que em dois mil e quinze decerto não tem alunos nenhuns e depois vem defender 

um Pólo que não indica onde é que é. Eu aqui coloquei a situação, a única situação real 

de um Pólo na Serra seria na Castanheira, seria a única situação mais ou menos 

centralizada e que tem mais alunos, pressupõe-se vinte e cinco alunos para as quatro 

turmas. Mas ninguém das outras escolas quer ir para a Castanheira. ----------------------------

--------- A questão que o Senhor António Martins colocou é mais que lógica, já tudo foi 

dito. Tudo o que seja reprovar este plano de construção de novas instalações, não Carta 

Educativa, também já o disse, não tem razões de ser visto porque é possível alterar de 

acordo com as condições que se verificarem daqui a dois, três anos, como por exemplo, e 

eu concordo com o PSD, quanto à construção inicial na Trofa e na Borralha, é 

perfeitamente aceitável. Eu não vejo é como é que o PSD continua jogando com isto, a 

recusar coisas, quando o único ponto que aqui está diferente é o Pólo na Serra ou não 

Pólo na Serra, e é o dois mil e quinze que não tem razão de ser. Pode ser dois mil e 

dezasseis, dois mil e doze, quando não há alunos, não há alunos, não é preciso escolas, 

nem devemos gastar recursos nisso.” ---------------------------------------------------------------------

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

--------- "Eu gostaria apenas de fazer aqui um reparo a um assunto que se está a passar 

na cidade e deixar duas questões ao Senhor Presidente, que gostaria depois de vê-las 

respondidas, se possível. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu fui abordado, nos últimos dias, por vários comerciantes da baixa da cidade, os 

quais estavam bastante indignados e, depois de eu passar por lá, compreendi um pouco 

a indignação deles, porque na época que o comércio tradicional atravessa todos os 

pequenos factores contra o seu desenvolvimento são muito sentidos. Eu fiquei muito 
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contente por ver que as obras do Largo Primeiro de Maio estão a avançar, 

nomeadamente o arranjo do rio, suponho que os tapumes que lá estão são já para essa 

fase. Mas, agora aquilo que os comerciantes estão a protestar, e também alguns utentes 

consumidores daquela zona, nomeadamente os da parte poente da baixa da cidade, é se 

havia necessidade de a quinze dias do Natal, que é a época mais forte das compras, 

eliminar completamente aqueles lugares de estacionamento, os poucos que ali existiam 

entre o Zip-Zip e o Ribeirinho. Isso deixam os comerciantes estão bastante indignados. 

Como o Senhor Presidente sabe, aliás já me disse isto pessoalmente como já o disse 

noutros fóruns, que a Câmara prevê não se fazerem aqueles bares nas zonas dos talhos 

e criar ali eventualmente algum estacionamento, também é uma questão que eu gostaria 

de saber, se de facto, vai haver ou não estacionamento em espinhas, na zona onde 

estavam os antigos talhos. Gostaria também de saber se os tapumes não podiam ter sido 

colocados dois metros e meio mais para dentro, para permitir que o estacionamento 

continuasse a ser utilizado, pelo menos até ao Natal. E, por outro lado, gostaria também 

de saber se já está ou não decidida a criação de mais lugares de estacionamento naquela 

zona, nomeadamente na zona dos antigos talhos.” ---------------------------------------------------

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

--------- “Venho aqui falar por causa da Carta Educativa. Eu penso que o Senhor 

Presidente da Comissão Política do Partido Socialista se equivocou, de alguma maneira, 

na introdução deste processo. Nós não estamos nada preocupados com a paternidade da 

mesma. Não nos importa de quem são as ideias, o que nós entendemos é que temos 

uma visão diferente da que está apresentada na Carta Educativa. Disse-mo-lo na reunião 

de Câmara através dos nossos vereadores. Disse-mo-lo na Assembleia Municipal, 

através das nossas intervenções, como podemos ver. Apresentamos propostas e disse-

mo-lo posteriormente, através de uma intervenção da Comissão Política. Mas, há uma 

coisa que não nos peçam, não nos peçam para nos resignarmos ao documento que nos 

foi apresentado, porque, como diz o Professor José Vidal, e muito bem, não concorda 

com um único Pólo para a Zona da Freguesia de Águeda, para o centro urbano, acha que 

deve de haver dois Pólos. Nós também sempre o dissemos, dissemos que não 

concordamos com Pólos de mil e tal alunos. Para nós isto não é um dogma, este 

processo não é fechado, só o foi para o Senhor Presidente da Câmara porque tem uma 

intenção nisto, tem a intenção de passar a mensagem à população de Águeda, e tem-no 
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conseguido, de que o PSD faz voto político, que o PSD quer entravar este processo, mas 

não estamos preocupados com isto.-----------------------------------------------------------------------

--------- Gostávamos muito mais de neste tempo que mediou, que o Senhor Presidente 

tivesse lido a acta da Assembleia Municipal e tivesse feito o resumo da mesma e já 

tivesse feito a alteração da Carta Educativa. E ela hoje já estava aqui, se calhar, para ser 

votada e para ser votada a sua alteração, com o consenso de todos os Partidos. Porque 

entre o que foi dito na última sessão da Assembleia, o que o PSD hoje apresenta e o que 

o Professor José Vidal vem apresentar, as alterações não são muitas, mas há-as, em 

relação à Carta Educativa, porque a Carta Educativa não defende dois Pólos para 

Águeda, defende um Pólo para Águeda, porque a Carta Educativa defende um critério de 

construção das escolas que não é o que lá está.-------------------------------------------------------

--------- Professor José Vidal, nós dissemos, na altura, na Assembleia, que defendíamos 

um critério diferente. Nós também não estamos de acordo com as prioridades de 

construção. As prioridades de construção que estão na Carta Educativa são Águeda, 

Valongo e Aguada de Cima e nós achamos que não deve ser esse critério. Achamos que 

as três primeiras freguesias que devem ser contempladas são Borralha, Trofa e 

Macinhata, ao que o Senhor Presidente da Comissão Política do Partido Socialista 

responde: “(…) e aí eu concordo com o PSD e poderá ser feito, mesmo sendo aprovado 

isto, lá diz que pode ser monitorizado, concordo com o PSD. Deveria haver uma inversão, 

não aquela que o PSD defende, mas deveria haver uma inversão na construção de 

alguns Pólos, por exemplo, porquê Lamas fechar em dois mil e quinze quando o Instituto 

Duarte Lemos está ali, é uma zona central de fácil acesso (…)”.-----------------------------------

--------- O que nós dizemos é que nós não fechamos o processo. Já na altura indicámos e 

dissemos quais eram as nossas prioridades, mas não fazemos um dogma sobre isto.------

--------- E disse o Senhor Presidente da Comissão Política do Partido Socialista, na altura, 

e muito bem, “(…) Porque não arrastamos as escolas da Zona Serrana para dois mil e 

treze, dois mil e catorze e dois mil e quinze, para ver se há alguma hipótese? Aliás, vai 

ver-se que não há nenhuma hipótese porque em dois mil e quinze está tudo fechado, mas 

porque não invertemos?(...)”. É a sua questão e nós estamos inteiramente de acordo com 

ela. Que nos importa a nós a paternidade de quem seja? O que nós dizemos é que o que 

define a Carta Educativa não é isto. A Carta Educativa define o fecho das escolas muito 

mais cedo e nós dizemos, meus Senhores, vamos lutar por uma alternativa e temos 
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ideias para isto que foram apresentadas pelo Partido Social Democrata. Vamos lutar por 

uma alternativa e não vamos cruzar os braços à Carta que está, porque é o que está aqui 

em discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---

--------- Eu não venho falar da politiquice, o que eu venho dizer é que, acho que passou 

tempo demais, desde a última Assembleia até hoje, para o nosso Executivo nada ter feito 

sobre esta matéria. Se nós viemos a uma Assembleia Municipal e viemos expressar a 

nossa opinião, é obrigação do nosso Executivo ouvir o que nós estamos a dizer. É 

obrigação pegar nas nossas ideias e trabalhá-las porque há uma coisa que é clara, a 

câmara tem um conjunto de gente a apoiá-la no seu trabalho. Tem que ouvir as nossas 

ideias e depois trabalhá-las, é a sua função. Como diz o Senhor Presidente, já deu 

grandes condições à Assembleia Municipal, mas temos um gabinete de três metros 

quadrados e uma secretária e tudo o resto é demovido ao nosso tempo, no nosso tempo, 

nas nossas horas livres. A nossa Câmara tem que ouvir as nossas ideias e passado este 

tempo todo não fez nada, e não fez nada porque interessa passar a mensagem que a 

Carta Educativa foi boicotada pelo PSD e que por isso não existe Carta Educativa neste 

momento. Mas o PSD, na altura, apresentou propostas, apresentou a proposta de um 

plano de transportes, perguntou quando vai sair o Projecto Educativo e sobre estas 

questões a resposta não foi nenhuma, porque o objectivo é outro. O objectivo é continuar 

a dizer à população que isto é um voto político. E aí eu tenho também que dizer que a 

comunicação social nem sempre acompanha estas questões, porque dá cobertura a isto, 

porque faz parte do trabalho da comunicação social questionar o Senhor Presidente da 

Câmara por terem passado dois meses sem ter sido apresentada nova Carta Educativa. 

Questionar como é que o Senhor Presidente devolve a Carta Educativa à Assembleia e 

se esta tem poderes para fazer uma contra proposta. Questionar se não é obrigação da 

Câmara apresentar a Carta Educativa e depois de rejeitada pela Assembleia para quem é 

que passa a responsabilidade. Questionar se as pessoas que estão na Assembleia são 

profissionais de política. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Parece que, às vezes, andámos aqui a brincar e é por isso que nós estamos onde 

estamos hoje.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------- “Eu começo por responder às questões apresentadas pelo Doutor António 
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Martins. Quanto ao trabalho do Senhor Jorge Mendes, tem sido feitos relatórios mensais. 

Ele tem estado a avaliar o trabalho que está a ser feito e podemos dar-lhe conhecimento 

dessas informações que têm sido feitas. -----------------------------------------------------------------

--------- Quanto às taxas de direitos de passagem nós temos estado a confiar e não temos 

grandes mecanismos para saber se o que é cobrado é na realidade o que é dado às 

autarquias, mas eu consultei várias câmaras e isto não acontece só em Águeda. Mas eu 

também, sinceramente, não sei que mecanismos é que havemos de colocar para inverter 

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

--------- Quanto à questão da Carta Educativa, responder-lhe-ei daqui a pouco. ---------------

--------- Quanto à questão apresentada pelo Abílio Ferreira acerca do pavilhão, 

obviamente que não tenho aqui esses elementos, mas fá-los-ei chegar-lhe. Também é 

uma prática que nós queremos implementar em todas as obras que são financiadas pela 

Câmara, que é colocar lá, bem visível, qual é o esforço financeiro que a Autarquia faz. 

Será também isso que iremos fazer depois em Valongo do Vouga, com o pavilhão e com 

a piscina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente às questões colocadas pelo Carlos Alberto Inácio, quanto à venda 

da máquina, não se trata de vender a máquina. Eu sempre disse que a Câmara tomou a 

liderança daquele processo mas não queríamos o equipamento, o equipamento não tinha 

de ser nosso. É para servir a Pateira em primeiro lugar e depois aquilo que for 

necessário. A máquina esteve parada durante bastante tempo à espera de peças por 

causa do roubo, mas não pode operar em grandes partes da Pateira, devido à falta de 

nível de água para ela actuar. Poderia ter actuado noutras zonas, que são mais próximas 

de outros municípios, mas não achávamos bem que fosse a Câmara de Águeda a 

suportar todos os custos dessa intervenção e como tal, ficámos quietinhos. Houve uma 

reunião na semana passada no Governo Civil, com a Doutora Teresa Fidélis e o Senhor 

Engenheiro Alcatrão e com as Câmaras de Aveiro e de Oliveira do Bairro e o que está em 

cima da mesa, é fazermos uma gestão comum da Ceifeira para a limpeza da Pateira e 

encontrarmos um esquema para suporte comum das despesas que traz aquela Ceifeira. 

Inclusive, se não for necessário ela estar a trabalhar na Pateira, aluga-mo-la ou empresta-

mo-la, isto ainda é a decidir, para outros locais onde seja necessária. Porque se o 

equipamento não é necessário na Pateira e se pode ser utilizado noutros lados, então 

que o seja. O que interessa é que ele seja rentabilizado ao máximo. Não vamos vender e 
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lavar as mãos, queremos sim, se possível, que haja uma repartição com os custos de 

operação da máquina. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à intervenção que foi feita em Requeixo, comunicou-se de imediato aos 

Serviços da CCDR em Aveiro, mas o alerta não foi suficientemente rápido e quando lá 

chegaram, as asneiras estavam feitas e a partir daí, tanto quanto eu sei, pararam. Mas já 

não foi possível andar com o tempo para trás para repor aquilo que já tinha sido feito. -----

--------- Quanto à petição, o Senhor Carlos Alberto Inácio diz que se falou pouco, mas é a 

sua opinião, agora, que se fez mais nestes últimos dois anos pela Pateira que em muitos 

anos para trás, tem que concordar que é verdade, e estão outras acções previstas. Eu 

não sei se têm a ver directamente com a petição, sei que elas estão, sei que a petição 

existiu e que chamou a atenção para um problema. Também, se me diz que dois minutos 

na Assembleia da República, para cada partido, é pouco, eu considero que sim, mas e 

um trabalho. Aquilo dá a possibilidade e chamou a atenção para um problema de uma 

forma como nunca tinha sido chamado e há um conjunto de acções que estão a ser 

desenvolvidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Posso-vos também dizer que há um POLIS para a Ria, que tem a Pateira incluída. 

Há um estudo de ordenamento das margens que vai ser feito, coordenado pela ARH. E 

mais do que isso, penso que vos foi dado a conhecer, pelo menos aos Senhores 

Presidentes de Junta, que nós temos um trabalho feito com sessenta e três medidas para 

acções de intervenção na Pateira. Um documento de trabalho que na última quinta feira 

tivemos oportunidade de entregar também à representante da administração da ARH, à 

Doutora Teresa Fidélis e aos municípios vizinhos, para ser um documento de trabalho 

para uma intervenção integrada na Pateira. Ou seja, nós fizemos uma acção que foi 

atacar um problema que era grave e que necessitava de resposta urgente e que todos 

empurravam de uns para os outros. A Câmara de Águeda liderou. Agora estamos a 

alargar a base das acções que são necessárias ter para podermos ter uma intervenção 

na Pateira sustentada e de largo espectro, ou seja, não é só uma acção para meia dúzia 

de meses, é uma acção para ter continuidade para bem mais de dez anos. Porque, por 

exemplo, é preciso tirar os eucaliptos daquelas margens da Pateira e isto não se faz de 

um dia para o outro, é preciso uma acção consertada. Há um conjunto de acções que 

estão elencadas e que estão a ser discutidas entre os diferentes Municípios e que vão ser 

calendarizadas dentro do possível e negociadas com o Governo, onde entra também o 
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desaçoreamento que é preciso fazer e um açude que é preciso repor, também na Pateira, 

porque aquele que está em Requeixo, vai ter de sair de lá porque é contraproducente 

para a Pateira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, a Pateira nunca esteve a mexer tanto como está neste momento. Agora, 

há que preparar as acções, há que as calendarizar, há que fazer o trabalho que se 

demonstra que tem credibilidade e que seja aceite pelas diferentes entidades e é isso que 

estamos a fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- Quanto à Carta Educativa e quanto às escolas na Zona Serrana fecharem em dois 

mil e quinze, nos argumentos que foram aqui apresentados, foi que era contra a 

desertificação, fechar as escolas aumentava a desertificação. Eu sempre discordei desse 

assunto. Dizer que em dois mil e quinze já podemos fechar, então a desertificação a partir 

de dois mil e quinze já pode acontecer. Aquilo que eu defendo é que as escolas se devem 

manter enquanto tiverem número aceitável de alunos. Mas aquilo que nós temos na Carta 

Educativa são previsões estatísticas que, face à revolução demográfica, naquele ano não 

iria haver alunos e como tal teria que fechar. É isto que lá está. -------------------------------- --

---------Também dizia na Carta Educativa que é revista todos os anos, para saber a 

evolução que houve, para conduzir a acção. Não é um documento estático. É isto que 

nós temos de entender da Carta Educativa. -------------------------------------------------------------

--------- Quanto à Assembleia não poder dar opinião e não poder fazer proposta, 

obviamente que as pode fazer, pode-as apresentar e devolvê-las para o Executivo. Isto 

está previsto na Lei Orgânica da Assembleia e, portanto, podia-o fazer e o Executivo 

analisava-as, dando-lhes acolhimento ou não, se estivessem de acordo com aquilo que 

entendiam que era a filosofia da Carta Educativa que defendia e depois apresentava 

proposta. Portanto, o papel da Assembleia não é só um papel fiscalizador, é também de 

apresentar propostas concretas. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, também queria dizer ao PSD que há aqui uma duplicidade de discurso. Por 

um lado, “esta não é a nossa Carta Educativa”, por outro “não aprovamos se não tiver 

isto.” Então, querem que seja a vossa Carta Educativa, porque aquilo que nós 

apresentámos é a nossa proposta. Se, para viabilizar a nossa proposta, tem que ter as 

vossa condições, deixa de ser a nossa proposta para ser a vossa proposta. Mas eu não 

ponho problemas nisso. Eu quero é a melhor Carta Educativa para o Concelho. Agora 

digam-me, por exemplo, onde é que deve ser colocado o segundo Pólo Educativo de 
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Águeda? Eu não sou dogmático a respeito disso. Onde é que é esse local? Escolham, 

apontem, responsabilizem-se por isso. Eu responsabilizo-me por apresentar um. Vocês 

dizem dois Pólos, indiquem o local e estamos resolvidos. -------------------------------------------

--------- Eu não tenho problemas nenhuns e aceito a sugestão do Doutor António Martins, 

que a Carta Educativa desça à Comissão de Educação e que procurem uma solução 

consensual. Eu quero o melhor para o Concelho e tenho que dizer que a Câmara tem 

objectivos e eu, quando me comprometo fazer alguma coisa gosto de cumprir. Eu 

comprometi-me que até ao final do ano fechava o PDM em termos daquilo que é 

necessário de actividades da Câmara, para podermos entregar o documento. Fazer as 

reuniões em todas as freguesias, ouvir as pessoas e trabalhar internamente, que é 

necessário para dar andamento a esse documento, não é uma tarefa fácil, o tempo não é 

elástico, fora as outras iniciativas que é preciso fazer para conseguirmos uma Autarquia 

de acordo com o que queremos ter. Portanto, isto tudo tem timings. Houve um timing para 

a Carta Educativa. Há um timing para obtermos o PDM, pelo menos fechado 

internamente e em Janeiro voltaríamos à Carta Educativa. -----------------------------------------

--------- Eu aceito a sugestão do Doutor António Martins e estou disponível para colaborar, 

bem como a Senhora Vereadora também estará com certeza, se houver aqui 

disponibilidade dos Membros da Assembleia, para além da Comissão, para colaborarem 

para se fazer uma proposta tecnicamente correcta. Eu não tenho problemas nenhuns 

nisso, eu não sou dogmático, quero o melhor documento, quero é ter possibilidades de 

começar a dar continuidade a isto, porque já podíamos estar a candidatar as escolas a 

adquirir terrenos e andámos aqui com brincadeiras.” -------------------------------------------------

--------- No final do Período de Antes da Ordem do Dia o Presidente da  Mesa da 

Assembleia fez a seguinte intervenção: -----------------------------------------------------------------

--------- “Como foi público na comunicação social uma troca de correspondência entre o 

Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia em matéria de Carta Educativa, eu 

também tinha que dizer alguma coisa sobre o assunto. ----------------------------------------------

--------- Fico contente por o Senhor Presidente da Câmara, aceitar a sugestão do Membro 

da Assembleia, Professor António Martins, para o documento ser estudado e analisado 

na Comissão de Educação, para isso é que se constituírem Comissões no âmbito da 

Assembleia Municipal. Penso que essa iniciativa do Executivo e do Senhor Presidente, já 

poderia ter sido tomada há mais tempo. ------------------------------------------------------------------
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--------- Dou nota também, de que conversei com o Senhor Presidente sobre esta matéria 

no sentido de se chegar a solução, porque é uma matéria que contende com o interesse 

do Concelho e que não deve estar condicionada por questões politico-partidárias e ao 

conversar com o Senhor Presidente ele reiterou-me que irá solicitar uma reunião com os 

membros de Assembleia Municipal, no sentido de se discutir esta matéria. Para o efeito 

até pediu ao Presidente da Assembleia, que o texto da acta que nós aprovámos hoje, que 

ainda mesmo sem estar aprovado, fosse fornecido para que pudesse ser preparada essa 

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, o Presidente da Assembleia, sobre esta matéria está satisfeito, ao ver 

hoje que o Senhor Presidente assume a iniciativa de discutir, mais uma vez, esta matéria 

tão relevante para o desenvolvimento da educação no nosso Concelho e naturalmente 

que o Presidente da Assembleia, também é membro da Assembleia e fica a aguardar a 

marcação dessa reunião com os restantes membros da Assembleia, para se chegar a um 

consenso importante. Naturalmente que estamos numa quadra de período de Natal e Fim 

de Ano, mas em Janeiro se for necessário convocar uma Assembleia Extraordinária só 

para resolver este problema, o Presidente da Assembleia ou mediante requerimento dos 

Senhores membros da Assembleia ou por iniciativa própria, marcará essa Assembleia 

Extraordinária.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida, foi solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal, que seja 

elaborada uma minuta da Acta e aprovada no final. ---------------------------------------------------

--------- Dando cumprimento ao solicitado, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

colocou a votação a proposta de aprovação da Acta em Minuta, tendo-se verificado que a 

Assembleia, por unanimidade, deliberou aprovar a Acta em Minuta. ----------------------------- 

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

--------- De imediato, passou-se, à análise dos assuntos agendados para o Período da 

Ordem do Dia desta Sessão: --------------------------------------------------------------------------------

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

Câmara Municipal de Águeda acerca da actividade do Município, bem como da 

situação financeira do mesmo, nos termos do disposto nos artigos 53,º nº 1, alínea e) e 

68º nº4, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo nenhum pedido de esclarecimento acerca deste assunto, o 
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Presidente da Mesa da Assembleia, passou para o ponto seguinte da Ordem do Dia. ------

--------- TRÊS. DOIS – Orçamento e Grandes Opções do Plano – Discussão e votação 

da Proposta da Câmara Municipal quanto às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento da Câmara Municipal de Águeda para o ano financeiro de 2008, nos 

termos da proposta e ao abrigo da alínea b), do nº 2, do art. 53º, da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, com a redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------

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

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

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

--------- “O Partido Social Democrata, desde a apresentação deste instrumento de trabalho 

do Executivo, já tomou uma posição que é pública. Os Senhores Vereadores assumiram 

a abstenção e desde já posso descansar o Senhor Presidente porque hoje o sentido de 

voto do Grupo do PSD nesta Assembleia também vai nesse mesmo sentido. No entanto, 

Senhor Presidente, é com alguma mágoa que dizemos que será também nesse sentido, 

porque um orçamento de quarenta milhões de euros e somando os antigos SMAS com a 

Câmara, efectivamente, quarenta milhões de euros são nada e se pensarmos que a 

execução do actual Plano de Actividades de dois mil e sete atingirá cerca de trinta a 

quarenta por cento, não nos parece que fará grande sentido que o Partido Socialista, que 

tanto nos criticou no passado, relativamente a este tipo de orçamentos, também o 

comungue e o pratique. Recordo com apreço, porque efectivamente também reconheço 

que essa coisas devem ser ditas, que o Doutor Armando Ferreira aqui combatia tantas 

rubricas de “outros” nos orçamentos, dando-nos a indicação, a nós PSD na altura, que 

não tínhamos ideias e que não tínhamos obras e o Senhor Presidente e este Executivo 

vai exactamente no mesmo caminho. ---------------------------------------------------------------------

--------- Este Plano e Orçamento revela também, em muitas das suas obras e muitos dos 

seus planos de execução, que mais não é do que a liquidação de obras já feitas. É 

também, em muitas situações, planos de intenções de muitos projectos. O Senhor 

Presidente é capaz de hoje, nesta Assembleia, nos assegurar que o cumprimento deste 

Plano e Orçamento para dois mil e oito, será exequível em que percentagem? ---------------

--------- Direi que votar contra ou votar a favor num Plano e Orçamento deste tipo, seria 

zero, por isso entendemos que devemos manter o sentido de voto que já manifestámos 

no Executivo, a abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------
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--------- Gostaríamos também, Senhor Presidente, de deixar alguns reparos relativamente 

à introdução que está referenciada neste Plano e Orçamento. Há efectivamente alguns 

termos nomeadamente no que diz respeito a aspectos da credibilização do mesmo 

quanto à defesa do diálogo de outras práticas, quando nós vamos ouvindo, dos nossos 

Presidentes de Junta, que as suas sugestões, na grande parte das vezes, não são 

ouvidas ou não são tidas em conta. ------------------------------------------------------------------------

--------- Diria e manifestava até alguma preocupação com o seu desconhecimento e até 

com o do Executivo, quando refere que nos últimos anos, e fazendo até referência a 

dezenas de anos no plano económico, Águeda tinha parado e que não tinha tido 

investimentos pelos seus industriais, pelos seus promotores do Concelho. Senhor 

Presidente não se esqueça que houve muitas empresas de Águeda com investimentos de 

largos milhões de euros, com aplicação do seu tecido produtivo e que o Senhor devia ter 

tido esse cuidado nessa apreciação. ----------------------------------------------------------------------

--------- Diria também que relativamente a algumas das ideias que aqui nos apresentou, 

porque são efectivamente planos de ideias, para nós levantam algumas dúvidas. Até pelo 

esquecimento de outras obras que no passado aqui defendi e no anterior plano o fez, 

como exemplo, o Centro Coordenador de Transportes e a ampliação ou não do novo 

tribunal. Um projecto que o PSD sempre defendeu e que hoje resulta nas suas ideias ou 

no vosso projecto, como sendo apenas uma manha insuflável no rio, quando o PSD 

defendia sempre uma ponte açude, um projecto muito mais sustentado para Águeda, que 

teria, com certeza, em termos da Zona Ribeirinha, um significativo impacto. Outras ideias 

que achamos que o Senhor Presidente vai defendendo e que não conseguimos 

aperceber-nos do peso político que este Executivo terá no Governo Central, como 

exemplo, a ligação Águeda-Aveiro, ou até porque não dizê-lo, o abandonar 

completamente o metro de superfície na ligação Águeda-Aveiro. ---------------------------------

--------- Senhor Presidente, estes são alguns dos nossos aspectos que julgamos que 

poderiam ter sido equacionados neste Plano. Há aqui outras ideias, com as quais 

concordamos e que achamos que são mais valias para Águeda, como o Centro de Artes 

e Espectáculos, é efectivamente um equipamento que Águeda precisa e que cada vez 

mais as suas Associações da área cultural vão sentindo essa dificuldade. ---------------------

--------- Diria que este Plano e Orçamento, tem efectivamente muitos projectos, mas 

gostaríamos de sentir da sua parte qual é, de facto, a sua capacidade de hoje nos dizer 
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qual é a percentagem de concretização que prevê para este Plano de dois mil e oito. Será 

igual à que fez em dois mil e sete? -------------------------------------------------------------------------

--------- Diria em conclusão, a análise das decisões com implicações para os nossos 

cidadãos têm que se basear no correcto conhecimento dos factos e isso é cada vez mais 

importante. Temos, de facto, muitos projectos mas temos poucos factos, temos pouca 

obra. “ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Em debates anteriores do orçamento da Câmara, já aqui foi levantada, várias 

vezes, uma questão que o PSD tem tomado uma posição bastante coerente nos últimos 

tempos e que nem de propósito assistimos, na leitura da correspondência, que havia aqui 

pessoas interessadas na situação da ACASA. Eu refiro-me precisamente ao apoio da 

Câmara para a ACASA. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu ao analisar o Orçamento, tanto no do ano passado, como no deste ano, não 

encontro lá a palavra ACASA. Encontrei outros apoios às doenças dos funcionários, mas 

o que é certo é que no ano passado, não encontrei, mas esse apoio existia como 

argumento que, por não haver diferenciação entre a Câmara e os SMAS, este ano 

também não volto a encontrar a palavra ACASA no orçamento. -----------------------------------

--------- Eu tenho algumas questões muito objectivas para colocar ao Senhor Presidente, 

cuja resposta me iria interessar bastante no sentido da própria tomada de voto que vou 

ter neste Orçamento. Mas como a metodologia que temos na Assembleia, em que depois 

do Senhor Presidente falar sobre determinado assunto mais ninguém fala, eu vou fazer 

as minhas considerações, independentemente da resposta que o Senhor Presidente me 

vier a dar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria saber se a verba que está ainda a pagamento para a ACASA e que vem 

nas informações que nos distribuiu, a que é que se refere e se ainda é do ano passado. 

Por outro lado, queria saber se está contemplada para o orçamento de dois mil e oito 

alguma verba para a ACASA. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria saber se está contemplada alguma verba, ainda que não para a ACASA 

com esta nomenclatura, mas para algum sistema similar de complemento dos apoios aos 

funcionários e que seja pago pela Câmara.--------------------------------------------------------------

--------- Eu gostaria destas respostas com alguma objectividade, porque se a resposta do 

Senhor Presidente for negativa a esses pontos todos evitaria eu de dizer o resto. -----------
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--------- Se bem que na última Assembleia em que este ponto veio, foi a votação como 

ponto específico e os membros eleitos do PSD votaram todos contra a atribuição do 

pagamento da Câmara para a ACASA, mas o PS ainda votou, nessa altura, a favor, com 

o álibi da igualdade de condições entre a Câmara e os SMAS, essa situação agora já não 

se verifica, devido à integração dos SMAS. Aliás, essa questão dos SMAS também era 

outra questão interessante, mas agora não é a altura oportuna para sabermos o que é 

que isso trouxe de positivo. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu recordo ainda que na Assembleia de Junho do ano passado, o Membro da 

Assembleia José Marques Vidal, agora Presidente da Comissão Política do PS, tinha uma 

posição bastante semelhante com a nossa, apenas não foi consequente no voto, mas 

explicou porquê. Passo a ler o que ele disse aqui em Junho do ano passado: “(…) em 

relação a esta matéria a minha posição também é clara como a destes dois elementos. 

Eu sou contra qualquer duplicação de sistemas de defesa de saúde, seja ele qual for. Em 

relação a esta votação, pelo que se está aqui a pedir para votar, é que a meio de um ano 

não haja diferenciação entre os dois sistemas, que funcionários dos SMAS tenham um 

sistema e os funcionários da Câmara tenham outro. Irei votar favoravelmente esta 

proposta, com a certeza que posso garantir aqui ao Senhor Presidente e à sua proposta 

futura que sou fatalmente contra na próxima vez que houver aqui alguma votação sobre a 

ACASA, na globalidade da Câmara eu serei contra(...)”. Isto foi dito pelo José Marques 

Vidal, eu também partilho desta opinião.------------------------------------------------------------------

--------- A questão que eu deixo ao Senhor Presidente da Câmara é se, de facto, para o 

Orçamento de dois mil e oito está alguma verba para a ACASA ou como eu disse à 

pouco, algum apoio para outro sistema similar de complemento de apoios de saúde aos 

funcionários.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- E eu quero começar por felicitar o Senhor Presidente da Câmara por ter dado 

ouvidos à ideia que eu lhe lancei em Dezembro do ano passado, no sentido de começar a 

confraternizar um Jantar de Natal com os funcionários em vez do habitual Almoço de 

Natal. Fico contente por ouvir as minhas ideias. Quanto ao Senhor Vereador das Obras, 

que esteve em Aguada de Cima, também lhe quero dar os parabéns por ter ouvido as 

ideias das nossas propostas, embora não as tenha ouvido todas. --------------------------------

--------- Em relação à discussão do Plano eu sou um bocado repetitivo porque acontece 
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todos os anos a mesma coisa. Nos jornais é comunicado que a Câmara actual faz muita 

coisa, que agora é que se faz tudo e que antigamente não se fazia nada. Eu fico um 

bocado estranho a esta situação porque, e estando há dez anos na política, penso que, 

se calhar, não é nada disso, embora até hajam algumas pessoas que me dizem que 

realmente assim é que se está a governar bem e eu é que devo andar enganado. ----------

--------- Gostaria de obter uma explicação para a seguinte situação. No ano de dois mil e 

cinco a variante de Aguada de Cima esteve adjudicada. No Plano de dois mil e seis, que 

foi feito tarde e a más horas, tinha um valor de oitocentos e cinquenta mil euros. No ano 

de dois mil e sete, tinha um valor de duzentos mil euros. É uma grande diferença. Este 

ano tem um valor de sessenta mil euros. É uma diferença abismal. Mas que se faça o que 

está acordado que é abrir, pelo menos, a variante, o que depois destes problemas todos 

já não é mau de todo. De oitocentos e cinquenta mil euros e adjudicada a obra, passa 

para sessenta mil euros e vamos rasgar, pelo menos, a estrada. ---------------------------------

--------- Quanto à colocação de saneamento na Borralha, gostaria que o Senhor 

Presidente me explicasse porque é que na Rua da Borralha a Vale Grande, assunto que 

já veio aqui à Assembleia e penso que não está no Plano, foi colocado o saneamento 

para as casas da Borralha e não está feito para as casas do Vale Grande. Penso que 

devem rectificar essa situação, porque as pessoas pagam impostos. Eu já chamei aqui a 

atenção várias vezes sobre esta questão e ainda nada foi feito e as pessoas da mesma 

rua devem ter os mesmos direitos. -------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação aos valores que são transferidos para a Junta de Freguesia, já é o 

terceiro ano que o seu valor é reduzido. Parece que há outras verbas no Plano que 

depois vão distribuir, mas eu não tenho que andar aqui a mendigar nada, nem quero. 

Gostava que fosse distribuído logo no Plano. Agora, a Junta está já em trinta e sete mil 

euros, já com os materiais. Eu só quero lembrar do aumento do gasóleo e como toda a 

gente sabe nós gastamos gasóleo todos os dias e em três anos a verba tem vindo 

sempre a ser reduzida. Esta semana estivemos a elaborar o Plano de Actividades e 

verificámos que estamos com muitas dificuldades e eu não sei como é que vou conseguir 

gerir a Junta de Freguesia. Se vai haver mais transferências agradeço porque senão não 

conseguimos gerir a Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao valor do Protocolo, eu tenho este ano um valor referente a um 

Protocolo que fizemos com o Governo Central para a modernização da sede da Junta. 
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Falta-me gastar vinte e quatro mil euros desse Protocolo, só que desse valor a Junta de 

Freguesia tem que suportar cinquenta por cento. Eu pedi um Protocolo para a 

modernização da sede da Junta, para poder ter dinheiro para contrabalançar esse vinte e 

quatro mil euros. Este ano não tive dinheiro suficiente, gastei o que podia e tive que adiar 

para o ano, mas para o ano finda. Se eu não tiver protocolo vou ter de perder esses vinte 

e quatro mil euros. É pena e penso que deviam ter em atenção isso, porque tivemos a 

possibilidade de adiar essa verba para o ano de dois mil e oito e eu não queria, de 

maneira nenhuma, perder essa verba, porque é uma injustiça perder esse dinheiro. 

Penso que devem ter em atenção essa situação. Não está no Plano esse Protocolo com 

a Junta e ele foi pedido. Foi esse que o Senhor Vereador se esqueceu. ------------------------

--------- Eu faço a pergunta de todos os anos e gostava que este ano me respondesse e 

que viesse nos jornais se é ou não para fazer as obras que vêm no Plano, porque eu sou 

uma pessoa justa e honesta e quero que me digam quais são as obras que são para 

fazer, porque quem lê o plano vê que as obras passaram todas do ano passado para este 

ano, havendo apenas uma única obra que se está a fazer na minha freguesia, tarde e a 

más horas, visto que normalmente em Dezembro está a chover e é uma empreitada de 

águas pluviais e de tapete, pelo que a altura correcta para se fazer essa obra deveria ter 

sido em Maio, Junho, Julho e Agosto. É a única obra que se está a fazer das empreitadas 

de tapete na freguesia. No entanto, quem lê os jornais e vê aquelas obras todas, pensa 

ser um Plano excelente, mas o que acontece na realidade é que são obras do ano 

passado que não foram feitas e as deste ano passam para o outro ano.-------------------------

--------- Esta situação não está correcta, o honesto seria dizer que as obras que estão no 

Plano são para se cumprirem, para não sermos responsabilizados de andarmos a mentir, 

porque as pessoas lêem nos jornais o que não é realidade. Portanto, acho que é altura de 

vocês cumprirem, ou então cortem as obras e apenas ficam no Plano as obras que são 

efectivamente para fazer. Tem que ser assim, porque já são dois anos em que esta 

situação acontece e agora vamos para o terceiro ano e está sempre a  acontecer a 

mesma coisa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Antigamente, os outros que eram criticados de que não faziam nada, em cinco 

obras do Plano, apenas falhavam uma ou outra e todos os aqui presentes sabem que era 

assim efectivamente. Eu estou aqui há dez anos e posso dizer-vos que se fez muita obra, 

no entanto, actualmente, verifica-se que este Executivo falha todas as obras. ----------------
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--------- Para terminar, eu gostava que hoje o Senhor Presidente da Câmara me 

respondesse se a listagem das obras que estão no Plano para a freguesia de Aguada de 

Cima se são ou não para executar, porque se me responder que são para fazer, eu digo 

que são para fazer, agora, se me responder que vão ver se são para fazer, eu digo que 

não sei.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Carlos Alberto Inácio: ------------------------------------------------------------------------------

--------- “Eu gostaria de ter visto inscrito no Plano, por exemplo, a colocação de alguns 

funcionários excedentários nas Juntas de Freguesia. Em tempos li, na comunicação 

social, que o Senhor Presidente disse que haveriam cerca de oitenta funcionários 

excedentários, se os mesmos fossem colocados ao serviço dos nossos Presidentes da 

Junta, que tanto necessitam dessas pessoas, e disponibilizando, porque estamos na era 

das novas tecnologias, um sistema que os ligasse à Câmara Municipal, seria óptimo criar 

nas juntas de Freguesia serviços onde o munícipe se pudesse dirigir e ter um 

atendimento mais próximo. É um dos desafios que lhe deixo. --------------------------------------

--------- Em relação à Zona Serrana e à desertificação, eu acho que a Câmara tem que dar 

sinais de combate a esse fenómeno e na minha perspectiva devia começar já a dá-los, 

pelo que lanço-lhe um repto, porque não isentar de taxas as pessoas que querem lá 

construir? É um primeiro desafio” ---------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu agradeço ao Senhor Parada Figueira vir lembrar que, de facto, eu tinha razão 

quando me referia aos “outros”, dos outros orçamentos e quando o PSD nunca me deu 

razão. Agora, como lá estão está a dar-me razão, mas há uma grande diferença, é que os 

tais ditos “outros” orçamentos eram “outros” de despesas correntes e sabe o que é que 

são despesas correntes? Comem-se, gastam-se, não se vêm e estes “outros” são para 

despesas de capital, investimento. Verifique no resumo que está lá e se tiver dúvidas eu 

posso-lhe dar a informação. Relativamente ao resumo que está, em despesas de capital 

tem em “outros”, nas construções diversas, cerca de setecentos e sessenta e quatro mil 

euros, que é o importante, os “outros” são uns trocados. Eu recordo-me que nos outros 

Planos, só numa rubrica de despesas correntes os “outros” era um milhão e quinhentos 

mil euros, não se esqueça disso, porque isso é muito importante e as memórias têm que 

ser avivadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Normalmente vocês têm o problema de vir sempre falar do passado e depois 
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dizem que somos nós, mas nós nem queríamos sequer discutir isto. Queríamos que isto 

fosse aprovado, porque vocês já reconhecem que, de facto, há aqui valores que são 

importantes em termos de ser aprovado imediatamente. Sabe que para eu me lembrar 

daquilo que disse é fácil, porque eram tantas e tantas as situações de incorrecção que 

basta eu só puxar um pouco pela memória para me lembrar de duas ou três situações 

para de algum modo desmistificar essa sua afirmação. ----------------------------------------------

--------- Há aqui uma coisa que me preocupa bastante e que aqui já foi aflorado, que é o 

problema da ACASA. Preocupa-me, preocupou-me antes e continuar-me-á a preocupar, 

porque eu sempre disse e sou adepto que os direitos adquiridos devem ser sempre 

defendidos. Parece-me que aqui é um dos pontos em que eu até estou em desacordo 

com muitos colegas meus, com camaradas do Partido e com pessoas que fazem parte 

desta Assembleia. Apesar de esta Câmara Municipal não ter nada inscrito no Orçamento 

relativamente ao problema, eu tive o cuidado de conversar com as pessoas e ver 

exactamente o que é que se podia fazer relativamente a situações que passam grandes 

dificuldades e, de facto, vai haver um corte, um corte que poderá vir a ser assumido e é 

assumido por esta Câmara Municipal; sabem que há muitos anos já foi assumido por 

outros Executivos, mas que não tiveram a coragem de o fazer. -----------------------------------

--------- Este Executivo assume essa coragem política de o fazer e certamente que o 

Senhor Presidente do Executivo vai dar a informação que já prevê neste Orçamento, o 

princípio de tomada de posição alternativa, para fazer face àqueles que, de facto, vivem 

com dificuldades. Porque há muitas pessoas que estão reformadas, foram trabalhadores 

desta casa e que vivem grandes dificuldades, porque as reformas são exíguas, mínimas e 

fala-se para aí que muitas vezes nem sequer têm dinheiro para pagar os seus 

medicamentos. A Câmara Municipal já prevê neste orçamento alguma coisa. Eu 

conversei com o Senhor Presidente, conversei com os elementos do Executivo, 

conversámos no Partido e parece-me que é uma atitude correcta. -------------------------------

--------- Digo-vos que eu, pessoalmente, tomaria a atitude de manter o apoio à ACASA, 

para manter esses mesmos direitos, que foram adquiridos, mas simplesmente nós temos 

que pensar que a maioria dita as suas leis. O Partido Socialista tem sempre aquele 

princípio da solidariedade social e é isso que nós vamos falando, o princípio da 

solidariedade social é fundamentalmente para que aqueles que possam de algum modo 

ver que os direitos poderão vir a ser de algum modo atropelados por novas exigências, 
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por novos princípios, por novas situações financeiras, que este Executivo está a ter 

cuidado de tomar em atenção isso para defender as pessoas que possam passar 

dificuldades. Fiquei satisfeito quando isso me foi transmitido e o Senhor Presidente com 

certeza que terá disponibilidade de poder explicar isso. ----------------------------------------------

--------- Relativamente aos protocolos que o Senhor Engenheiro José Oliveira referiu, é 

uma pena que se possa perder esse dinheiro, que de algum modo se candidatou em 

termos protocolares com o Governo Central, ou com a Administração Central, para fazer 

a recuperação daquilo que entendeu ser necessário. Eu concordo com o que ele disse, 

porque nós devemos aproveitar tudo, porque é tempo de vacas magras e há necessidade 

de aproveitar todas as migalhas. O tempo das vacas gordas e daquelas transferências 

em catadupa que vinham de Lisboa, que vinham dos fundos comunitários, acabaram. 

Recordo que as transferências que foram feitas, que vieram de Lisboa em devido tempo, 

para programas que foram feitos aqui nesta Câmara para fazer o saneamento do 

Concelho davam para ter já o Concelho todo saneado e tudo devidamente resolvido. Mas 

neste momento, sabe qual é a situação em termos de saneamento? É que as verbas que 

vieram em vez de serem usadas, utilizadas e colocadas ao dispor para aquilo que as 

candidaturas se propunham, esses dinheiros normalmente não eram utilizados lá, ou 

melhor, os dinheiros que vinham de Lisboa eram utilizados mas as tais contrapartidas que 

o Executivo devia dar, que a Câmara devia dar em compensação, não eram dados.--------

--------- O que acontece certamente com o Senhor Engenheiro José Oliveira, é que eu 

estou convencido que aqueles tais “outros” para despesas de capital, poderá ser 

providencialmente para poder também atribuir-lhe essa verba para que o dinheiro de 

Lisboa não fuja. Aqueles “outros” que estão lá na rubrica de capital serão para despesas 

de capital, caso seja necessário, para fazer face a situações que possam surgir, porque 

doze meses têm muitas situações perfeitamente anómalas e situações imprevisíveis. ------

--------- Este Executivo está a prever isso para essas situações, não para situações de 

encher a barriga, que o Senhor muito bem critica e que sempre tem criticado, como eu 

também tenho criticado.” --------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Quando o Senhor Doutor Armando Ferreira aqui falou nos direitos adquiridos da 

ACASA ou se alguém os toma por adquiridos, toma mal por adquiridos porque estes 

regimes preferências não devem ser tomados como adquiridos. Eu tenho comentado com 
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pessoas que não têm nada a ver com a Câmara, com munícipes deste Município e 

quando lhes falo desta situação da ACASA, a primeira reacção que as pessoas têm é que 

pensam que estou a brincar com elas, utilizando mesmo o termo “isso era o que faltava”, 

porque as pessoas nem acreditam. Eu acho o esquema da ACASA muito bom, mas é 

para ser pago pelos próprios funcionários, como eu também pago, além da minha 

Segurança Social, planos privados para ter um apoio extra. E eu nem sequer tenho a 

ADSE que é melhor, ou no mínimo igual à Segurança Social dita normal. Se quero ter 

esses esquemas complementares da Segurança Social, pago-os como todas as pessoas 

pagam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, o Senhor Doutor Armando Ferreira levantou aqui uma questão muito 

importante de que não vai haver ACASA provavelmente, mas que vai haver uma coisa 

semelhante. Eu gostaria de saber se, de facto, isso é verdade, porque é factor muito 

importante para a minha votação neste Orçamento. --------------------------------------------------

--------- Finalmente, quero deixar uma nota em relação ao Doutor Armando Ferreira, eu 

também sou novo aqui, nestas lides de Assembleia e nunca virei aqui defender o 

indefensável, da mesma forma que houve muitas pessoas do PSD e Câmaras antigas 

que votaram favoravelmente esta situação da ACASA. No entanto, também tenho alguma 

memória e quando o Doutor Armando Ferreira vem aqui falar que as pessoas do PSD 

têm pouca memória e se esquecem rapidamente, também ele falou aqui muitas vezes em 

Assembleias antigas, que eu assisti ali em cima do público, que era uma vergonha a 

forma como o PSD empolava os Orçamentos e o facto de ter orçamentos como uma 

receita determinada, uma previsão de uma receita e de uma despesa e que depois na 

sua execução era metade ou três quartos. Eu vi aqui os Executivos anteriores a serem 

acusados de uma forma violenta pelo Doutor Armando Ferreira e por outras pessoas, em 

relações a esse empolamento artificial dos Orçamentos que, na altura, tinha uma razão 

de ser, que agora se percebe que tem. E eu não vi ainda o Doutor Armando Ferreira, 

fazer uma mea culpa, porque estes Orçamentos são tão ou mais empolados como eram 

os do PSD. Portanto, eu penso que também não ficaria mal fazer essa mea culpa, da 

mesma forma que o PSD também o deve fazer sempre que assim deva ser. ------------------

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

--------- “Gostaria de começar por esclarecer o que referiu o meu colega Parada Figueira 

quando explicou que este Orçamento era “nada”, porque “nada” não quer dizer baixo, 
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quer dizer que é zero do ponto de vista do Orçamento e era o que o Parada Figueira 

queria dizer, não que o Orçamento seja baixo. ---------------------------------------------------------

--------- Eu não venho falar sobre o Orçamento, venho falar sobre esta questão da ACASA 

e sobre este princípio de solidariedade social que o Senhor Armando Ferreira fala, e 

muito bem, que deve existir.----------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós, PSD, que nos dividimos muitas vezes sobre esta questão da ACASA e penso 

que o PS também se dividiu muitas vezes, temos esse princípio de solidariedade social 

mas temos um outro também, que é o princípio da igualdade social. Nós não estamos 

aqui para defender unicamente os trabalhadores desta casa. Nós estamos aqui para 

defender os interesses do nosso Município e de todas as pessoas que vivem no nosso 

Município e este princípio de solidariedade social, que o Senhor Armando Ferreira neste 

momento defende, é claramente um princípio de desigualdade dentro do próprio 

Concelho e entre os trabalhadores do próprio Concelho e isto para mim não me restam 

dúvidas rigorosamente nenhumas. -------------------------------------------------------------------------

--------- O Partido Social Democrata anunciou e votou, em reunião de Câmara, a 

abstenção e já anunciou hoje aqui a abstenção. Se efectivamente, e concordando com as 

palavras do Senhor Professor José Vidal já aqui descritas pelo meu colega Alberto 

Marques, neste Orçamento for cumprido aquilo que foi decidido nessa última Assembleia 

em que discutimos, pela última vez, a atribuição de subsídio à ACASA, obviamente que 

em nome daquilo que eu sempre achei e votei contra a atribuição dos mesmos subsídios 

nos tempos em que o PSD estava nesta Câmara, terei que ser coerente com a minha 

consciência e terei que votar contra este Orçamento.” -----------------------------------------------

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

--------- “Doutor Armando Ferreira, as despesas de capital devem ser boa prática nos 

Municípios e ultrapassar os cinquenta por cento do Orçamento. O Plano e Orçamento 

para dois mil e oito, atinge apenas quarenta e poucos por cento, se tiver o cuidado de 

verificar no quadro que tem consigo. ----------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente às rubricas “outros”, posso dizer que em termos das receitas 

representam cerca de oito milhões e oitenta e dois mil euros, cerca de vinte por cento, 

quer entre receitas correntes e receitas de capital. Nas despesas, as rubricas de “outros”, 

entre despesas correntes e despesas de capital atingem cerca de dezasseis por cento. 

Também tive o cuidado de fazer contas. -----------------------------------------------------------------
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--------- Relativamente às execuções, em termos do empolamento dos orçamentos, a 

informação do Senhor Presidente da Câmara, que não é dele mas da técnica superior 

principal, relativamente às contas da Autarquia, à data de dez de Dezembro, a receita 

entrada no corrente ano é de vinte e dois milhões e trezentos e vinte e oito mil euros. 

Relembro que o Plano para dois mil e sete apontava também para quarenta milhões e 

poucos mil euros. Os números estão aqui.” --------------------------------------------------------------

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

--------- “É com agrado que vejo que os Membros desta Assembleia seguem atentamente 

aquilo que eu digo e citam frequentemente as minhas ideias, aquelas que estão 

expressas nas actas anteriores. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação à situação da ACASA, o Armando Ferreira explicitou aqui o que se 

passou no âmbito da discussão dos diversos Membros desta Assembleia no Partido 

Socialista. A minha posição mantém-se a mesma, é lógico, portanto, sou contra. ------------

--------- Sou a favor da igualdade dos munícipes e sou solidário, sempre, em qualquer 

situação, com as medidas que possam responder à situação das pessoas que realmente 

precisam. E aqui não há uma contradição, nem há a criação de dois fundos. Sei que, tal 

como o Armando Ferreira defendeu e ele tem uma posição diferente da minha, a Câmara 

tem em atenção os seus funcionários e fundamentalmente aqueles que têm 

necessidades, eu diria, exclusivamente aqueles que têm necessidades, que têm, no 

âmbito do Plano e Orçamento, algumas rubricas que permitirão criar regulamentos de 

apoios aos mais necessitados e eu terei que ser sensível a esta situação, tal como o PSD 

é sensível às situações sociais. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Há outro tipo de medidas sociais que também irão ser tomadas no Concelho para 

os munícipes em geral, em que o apoio aos mais necessitados, já aqui defendi isso em 

mais que uma Assembleia, tem que ser prioridade deste Executivo e infelizmente também 

de alguns dos próximos Executivos. Nos próximos anos vamos ter algumas situações 

graves e é nessa perspectiva solidária, que nós o defendemos. O Partido Socialista é 

solidário com aqueles que têm mais dificuldades, sejam eles funcionários da Autarquia ou 

sejam de fora da Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- A minha posição está clara e esta é a posição do Partido Socialista, embora 

tenhamos divergências, que foram visíveis e é assim que nós funcionamos com 

divergências e no âmbito das maiorias. -------------------------------------------------------------------
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--------- Em relação a este Plano e Orçamento, o PSD absteve-se. O PSD gostaria de o ter 

subscrito, gostaria que fosse o Plano e Orçamento deles, gostaria já de ter feito planos 

destes, claros nas contas. Ninguém vai dizer mais que há verbas encobertas aqui e acolá, 

ninguém vai mais dizer que houve Juntas de Freguesia que receberam a mais ou a 

menos por baixo da mesa ou por cima. Essa situação está afastada, definitivamente, com 

este Executivo nos últimos dois anos. ---------------------------------------------------------------------

--------- Agora, logicamente que há aqui uma questão que o Parada Figueira colocou e 

que eu já tenho colocado, na última vez, em relação àquela questão dos quarenta 

milhões e de ser um Orçamento real de vinte e cinco milhões, e, na altura explicaram-me 

que há uma quantidade de rubricas que se mantêm abertas para candidaturas a projectos 

e eu, como não percebo nada disso, aceitei a explicação. Sei que o Orçamento, por 

aquilo que me é explicado por quem percebe, que é de cerca de vinte e cinco milhões. É 

um bocado idêntico ao do último ano. Foi aquilo que eu percebi. ----------------------------------

--------- Gostaria, no entanto, de falar aqui de um sector do Plano e Orçamento, que tem 

criado alguma mini polémica, que foi aquela medida de fundo que a Câmara tomou 

quando aprovou um regulamento de apoio ao Associativismo Desportivo, em que era 

privilegiada a formação. Ao fim de um ano, e sei que não foi certamente só por causa 

desta medida, eu também disse que era muito pequena, mas por acaso verifica-se que há 

um aumento de praticantes neste momento no Concelho. E, tal como eu pedi da outra 

vez, porque achei que a verba de apoio era muito pequena ao praticante e disse que 

deveria ser aumentada, o Senhor Presidente aparece com um aumento de dez por cento 

este ano nessa verba. Continuo a dizer, Senhor Presidente, que é pouco e espero que, 

para o próximo ano, pelo menos, mantenha a média de dez por cento de aumento. Tudo 

que seja aumentar as verbas para a formação eu espero que o Senhor Presidente 

cumpra. Estes dez por cento não está mau e que para o ano continue. É de referir que 

este orçamento aumenta em dez por cento a verba para a formação. Além de aumentar 

em dez por cento, a percentagem é muito superior, porque tem um programa de apoio de 

manutenção de estruturas desportivas, nomeadamente aos campos sintéticos, que não é 

assim tão barato como isso e que poderá indicar, um aumento à formação global de 

quem tem sintéticos, na ordem dos quinze por cento, numa altura em que a inflação, 

segundo se sabe, não é o dois ponto um do Governo mas deve ser de três ponto 

qualquer coisa. Mas, a verdade é que aparece esta situação de apoio sistemático à 
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formação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Há também a questão dos projectos e das obras. Eu ouvi falar aqui o Parada 

Figueira do tal projecto estruturante, que era o projecto da ponte-açude. É tão simples 

como isto, um projecto da ponte-açude, que ouvi falar nos últimos seis anos que estou cá, 

ainda só estava o projecto não sei bem onde, estava na ideia de um candidato  mas não 

existia nada. Ao fim de dois anos está um projecto que é o açude, que é um projecto 

realista, em que a diferença era só entre oitocentos mil euros e onze milhões de euros, é 

uma diferença pequena para a candidatura a um projecto de uma ponte açude. A outra 

seria mais estruturante? Era capaz de ser ou não. Neste momento temos que viver com 

as dificuldades que temos. O que se verifica é que era possível fazer diferente, acredito. 

Toda e qualquer pessoa pode fazer diferente quando está a gerir uma Câmara. -------------

--------- Agora, este é um Orçamento realista e não é assim tão pequeno como dizem 

tendo em conta pôr em pratica obras do passado, terminar obras que não foram 

terminadas e pagar essas obras.  E atenção que neste Orçamento pressupõe-se pagar a 

obra da biblioteca, que teve derrapagens atrás de derrapagens. Neste Orçamento paga-

se tudo o que havia do passado. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Meus Senhores, o dinheiro não dá para tudo. Espero que o Engenheiro José 

Oliveira e os outros Presidentes de Junta, que disseram que houve muitas obras que 

passaram para este ano, que este ano as vejam realmente concretizadas, na perspectiva 

de que tem que haver e há uma relação honesta entre os Presidentes de Junta e o 

Executivo, e são situações que têm que resolver uns com os outros mas, não pode haver 

desvios de dinheiros. Se o dinheiro é para determinada obra é para essa obra, tal como 

por exemplo neste programa desportivo, se o dinheiro é no âmbito desportivo é para o  

desporto, se o dinheiro é no âmbito da formação é para a formação e não tem sido assim 

tão coerente. Mas espero que daqui a três, quatro anos as pessoas se habituem a que 

quando fazem e assinam os protocolos devem ser honestas e, se precisarem, então 

venham aqui dizer que querem mais. Não desviem, não joguem com verbas do Município, 

porque as verbas do Município são as vossas verbas, são as verbas que muitas vezes 

são tiradas para o bem comum, mas que não canalizadas, certamente, para aqueles que 

necessitavam.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Relativamente à situação dos Orçamentos baixos, eu acho que ele é baixo, não 
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está empolado. Pode estar empolado, mas é baixo, comparado com outros que eram de 

quarenta e muitos milhões de euros e ainda tinha além do da Câmara o dos SMAS. 

Agora, este Orçamento engloba os dois. Vejam quanto é que ele baixou a caminho da 

realidade que se pretende que seja. Mas, há outra coisa que é fundamental, é que neste 

momento nem sequer qualquer tipo de previsões estão aqui feitas em termos de QREN e 

antigamente era o dinheiro a vir dos Quadros Comunitários de Apoio e a esgotar-se. -------

--------- Relativamente ao Engenheiro Hilário Santos, que é adepto do princípio da 

solidariedade e da igualdade, eu quero dizer que também sou adepto da igualdade, mas 

a igualdade tem que ter contrapartidas. Agora, imagine o Senhor que está no regime de 

Segurança Social normal, só desconta para o regime de Segurança Social e que eu estou 

no regime de Segurança Social normal, desconto para a Segurança Social e faço um 

seguro complementar de saúde, é óbvio que se eu tiver problemas a seguir, eu tenho 

uma vantagem relativamente a si porque investi algo mais. O problema que se passa aqui 

é este e quando eu falo em direitos adquiridos é porque houve um esforço da parte do 

trabalhador também para ter esse direito. Se pagavam muito ou se pagavam pouco é 

uma questão de critério. Era aquilo que lhes era imposto, pagarem muito ou pagarem 

pouco, mas pagavam alguma coisa, mas havia outros trabalhadores que não pagavam 

nada, porque não queriam estar associados. -----------------------------------------------------------

--------- Portanto, o princípio de igualdade é quando ambos têm o mesmo comportamento, 

quando eles todos descontavam a mesma coisa. Eu compreendo que muitas vezes é por 

isso que há coisas que diferem e que divergem, mesmo dentro do Partido Socialista. Nós 

temos opiniões diferentes acerca disso e há coisas que divergem muito entre os Partidos. 

Eu, agora há tempos discutia com uma pessoa do PP, que em função do conhecimento 

que tinha da situação mostrava-se surpreendido, porque apesar de ser do Partido 

Popular, em termos de princípios de economia, de racionalidade e de princípios que o 

Partido Popular defende, ele entendia que nesta situação o tal princípio da solidariedade 

e da igualdade e daquilo que cada um assumiu devia ser respeitado.----------------------------

--------- Eu submeto-me às leis da maioria, simplesmente transmiti e continuo a transmitir 

a minha preocupação relativamente a esta situação e aos ex-trabalhadores e 

trabalhadores que possam ter necessidade do apoio da Câmara. --------------------------------

---------- Eu faço uma pergunta sobre a qual gostava que todos pensassem. Ninguém ficou 

chocado quando aqui houve uma Assembleia em que se solicitou que déssemos a nossa 
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quotização para a CERCIAG. Penso que ninguém fica chocado se a câmara der para 

instituições de solidariedade social a sua quotização ou alguém fica chocado por isso? E 

esses casos não têm nada a ver com a relação e o vínculo de trabalho que houve durante 

muitos anos entre o trabalhador e a entidade patronal, que era a Autarquia. -------------------

--------- Eu quando tomo esta posição, é uma posição que vem de dentro, até pode ser 

uma posição que possa ter pouco de racional, em termos daquilo que muita gente 

entende de igualdade e de direitos. Mas toda a gente deve saber e deve pensar que 

muitas vezes nós defendemos determinados princípios que eles nos vêm de dentro, 

porque fomos habituados a racicionar e eu sempre racicionei nesta base. ---------------------

--------- Parto do princípio que a entidade que empregou e que obteve o melhor e o pior 

daqueles trabalhadores, que criou com eles um elo de ligação, deve respeitar esse 

mesmo elo. A partir do momento que se desvincula, deve dizer a todos eles que a partir 

desse momento acabou. Mas aqueles que estão na reforma, não têm possibilidades de 

agora criar condições alternativas para suporte e quando foram buscar algumas centenas 

de escudos aos seus bolsos todos os meses para fazer face a isso, com certeza que para 

eles era um grande sacrifício e esforço e nós temos que equacionar isso.----------------------

--------- Agora, dizer que a atitude que o Armando Ferreira está a ter é racional, em função 

das mediadas de poupança que devem ser tidas em termos de Autarquia, para fazer face 

a todas as necessidades, em termos de princípios que devem ser seguidos, entendo que  

há princípios que são intocáveis e que devem ser seguidos, não há a menor dúvida que 

há princípios, mas também há coisas que eu continuo a defender, como a solidariedade e 

a igualdade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas agora, eu faço uma pergunta, se haviam trezentos ou quatrocentos 

trabalhadores, porque é que só duzentos ou trezentos é que faziam os descontos, os 

outros não descontavam porquê? Esses não podem ter o mesmo tratamento e aqui é 

mais uma questão de tratamento para aqueles que já não podem, de algum modo, alterar 

o rumo dos acontecimentos. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta parece-me que é a minha posição, está errada? Eu vivo com ela e sinto que 

é a mais perfeita e é aquela que satisfaz o meu ego. Fico contente se a Câmara, 

conforme eu penso, criar soluções para resolver o problema das pessoas que vivem com 

dificuldades, porque eu tenho a certeza absoluta que aqueles que poderão estar 

dependentes do apoio da ACASA, mas que não precisam dele porque têm outras 
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condições de vida, em termos de reformas capazes e eficazes, para levar a sua vida 

facilmente, sem grandes atropelos, de certeza que essas pessoas também utilizarão os 

princípios da solidariedade social para com os colegas que com eles trabalharam e 

viveram durante algumas décadas e são capazes de utilizar esses mesmos princípios 

para minorar as dificuldades que eles têm. --------------------------------------------------------------

--------- Este é um apelo que eu faço ao Executivo, que certamente em função das 

conversas que eu tive, julgo que previu exactamente essa situação. Em que moldes e em 

que condições, o Senhor Presidente o dirá. Mas, se dão, por exemplo, um apoio todos os 

anos à Associação da minha terra, porque tem funções sociais e se dão apoios a todas 

as Associações a nível concelhio porque têm funções sociais, eu faço uma observação, 

porque é que não se há-de gastar dinheiro a apoiar socialmente os carentes e aqueles 

que têm dificuldades e que muitas vezes nem sequer têm dinheiro para pagar os seus 

medicamentos? É só para esta questão que eu quero chamar à atenção.” ---------------------

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

--------- “Eu faria só um intróito para dizer ao Senhor Armando Ferreira, que lhe ficou 

muitíssimo bem o discurso laico cristão que acabou de propalar deste lugar. Fica-lhe 

muito bem por uma razão simples, é que, seguramente, as duzentas e tal pessoas, como 

disse, da ACASA que descontaram para dela usufruir, se calhar, não têm todas o mesmo 

grau de necessidades neste momento. Seria terrível de assim fosse. Dentro de um 

espírito e de um princípio humanista que nos segue há muitos anos no CDS/PP, foi dito 

aqui nesta casa, ao Senhor Presidente que, a Câmara tendo uma componente 

obrigatoriamente social, a deveria utilizar para ressarcir em termos de contrapartida os 

casos gritantes e difíceis que houvesse remanescentes da situação da ACASA. Aquilo em 

que estivemos contra, aqui nesta Assembleia, é o princípio da universalidade dos direitos, 

que era óptimo e muito bom para toda a gente se, de facto, o País e o Orçamento de 

Estado comportassem a capacidade de dar a toda a gente aquilo que lhes é útil, porque 

esta discussão da ACASA, uma discussão do passado, tinha na altura alguma 

componente de abuso que eu pressuponho que fosse isolado e espero que tenha sido 

isolado. Mas quando se levantou essa discussão no CDS/PP foi precisamente por 

algumas situações dessas. É óbvio que ninguém dentro desta sala põe em causa que a 

Câmara utilize os fundos destinados orçamentalmente à parte da componente social de 

apoio, para apoiar aqueles que precisam, porque o princípio é quem tem para quem 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 5 de 14 de Dezembro de 2007 

 

36 

precisa. É pena que este princípio não seja universal. Deveria ser mais lato 

efectivamente, se bem que no mundo de hoje a globalização, de facto, não o permite, 

porque cada vez há menos a terem mais e mais a terem menos. Portanto, é bom que 

aqueles que ainda vão tendo algum coração e alguma racionalidade se predisponham a 

permitir que as pessoas que têm realmente necessidades, não só as pessoas que foram 

servidoras desta Câmara Municipal mas todas aquelas servidoras do Município, das 

empresas e das instituições, que criaram riqueza para nós termos aquilo que temos a 

mais ou a menos hoje, que essas pessoas que hoje tenham alguma dificuldade  possam 

usufruir de alguma coisa que são os nossos impostos, que devem ser distribuídos com 

rigor, com justeza e com humanidade. --------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente ao Orçamento, dir-lhe-ei que eu consigo avaliar aquilo que a 

Câmara já fez, ou seja, quando no ano passado aqui estive a discutir o Orçamento e o 

Plano eu fiz votos para que ele fosse cumprido. De facto, recorrendo à taxa de execução, 

aquilo que nós estivemos aqui a discutir no ano passado, ficou na ordem dos sessenta 

por cento comprometidos. Portanto, aquilo que eu posso neste momento votar – contra - 

é sobre um voto que já dei no ano passado relativamente a uma projecção e a uma 

expectativa que o Executivo apresentou nesta Assembleia relativamente àquilo que ia 

fazer e não fez. Mas também nós já sabíamos que relativamente ao Orçamento e Plano 

do ano passado que não ia ser cumprido porque também sabíamos perfeitamente qual 

era a realidade da Câmara; também sabíamos qual era a perspectiva do Presidente da 

Câmara porque ele disse-a - queria liquidar dívidas - e portanto de imediato estava 

condenado a não cumprir o Plano que apresentou aqui, dizendo que aquele era o Plano 

para o exercício seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Obviamente que eu não posso julgar, no imediato, se aquilo que o Senhor 

Presidente da Câmara aqui apresentou este ano vai cumprir ou não. Julgar eu posso, de 

facto, não sei é se ele vai cumprir, mas às vezes, por artes mágicas, ele pode encontrar 

alguma relação muito mais profunda em Lisboa do que aquelas que  encontrou até este 

momento e conseguir desviar orçamentalmente para Águeda aquilo que durante muitos 

anos nós não temos conseguido. Nem com os laranjas... e eu presumo que agora 

também não com os rosas. Mas, eu dou o benefício da dúvida ao Senhor Presidente e 

reconhecendo que ele tem alguma capacidade de imaginação e de argumentação, não 

sei se tem algumas artes mágicas ou não, mas, Senhor Presidente, arranje lá alguma 
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coisa mais que possa vir beneficiar este Orçamento e empolar na realidade um 

Orçamento que todos reconhecemos que é curto. -----------------------------------------------------

--------- Eu sei também que o Senhores Presidentes de Junta normalmente elencam para 

o Senhor Presidente da Câmara um conjunto de obras que querem fazer e também sei, 

por experiência do passado, que nem sempre esse elenco é um elenco honesto, porque 

as obras, dada a exiguidade de meios, devem ser pedidas em função da projecção da 

rentabilidade social que elas vão ter. Eu creio que o Senhor Presidente da Câmara, 

também não se preocupou muito em saber se as obras que lhes forem propostas pelos 

Senhores Presidentes da Junta tinham algum enquadramento dentro da estratégia que 

ele tem para o Plano de Desenvolvimento Municipal e se, de facto, essas obras vão ou 

não criar benefício social no imediato. Eu só lhe lembro e repito-lhe aqui, que muitas das 

obras que no passado aqui foram pedidas e foram feitas e, se calhar, em todas as  

freguesias isso se passa, há algumas que tiveram uma contrapartida positiva, logo foi 

valorização do património, do cidadão a nível colectivo. Porque a verdadeira componente 

de desenvolvimento social só se verifica uns anos mais tarde. Porventura os Presidentes 

de Junta deveriam ter investido numa outra hierarquização das obras que vêm pedir, 

tendo em conta os pressupostos que o Executivo tem relativamente à estratégia de 

desenvolvimento que quer desenhar, e não propriamente aceitar-se a estratégia individual 

que cada um dos Senhores Presidentes de Junta quereria para a sua freguesia. Eu sei 

que não é fácil conciliar, mas o Senhor deveria ter a preocupação de avaliar, juntamente 

com os Senhores Presidentes de Junta, se aquilo que eles lhe estão a pedir e que vai 

envolver um esforço financeiro da Autarquia, tem ou não vertido, no curto prazo, 

rentabilidade para os cidadãos, para o Município e para as freguesias. -------------------------

--------- Sobre o Orçamento que o Senhor quer ver aprovado nesta Assembleia, 

poderíamos estar aqui a discutir números. Confrontando alguns deles nós verificamos 

que o Senhor reduz em três milhões e oitocentos mil euros as despesas de capital. 

Portanto, na minha análise há aqui um desinvestimento na ordem dos vinte e três por 

cento. Encontramos por outro lado um saldo quantitativo, em termos de projectos e 

consultadoria. O Senhor quase que triplica este valor.------------------------------------------------

--------- Nós poderemos discutir se a contabilidade nacional está ou não correcta, 

podemos discutir se ela está a encapotar algumas situações que deveriam estar 

enquadradas noutro tipo de despesas, não estando a mandar isto para despesas 
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correntes. Eu presumo que algumas destas coisas têm a ver com o projecto relativo a 

zonas industriais e queria também, já, antecipadamente, pedir-lhe, Senhor Presidente, 

que quando chegarmos aqui nesta sala à discussão sobre os custos das infra-estruturas 

das zonas industriais e aos preços que elas vão ser cedidas, que nós tenhamos na 

realidade, o custo real das coisas e não a diluição dos custos em termos de outras 

verbas, que não aquelas que foram as que realmente serviram para pagar as zonas 

industriais e que deveriam, na minha opinião, ser custos de capital. -----------------------------

--------- Dir-lhe-ia também que quanto ao que o Senhor falou há tempos, sobre ter 

reduzido significativamente a dívida, também era o que havia de faltar Senhor Presidente, 

se reduziu cinco milhões na dívida - e andando o Engenheiro José Oliveira 

constantemente a queixar-se dos buracos - é sinal que o Senhor não tapando esses 

buracos, teve que andar a tapar outro tipo de buracos.-----------------------------------------------

--------- Lembrava-lhe entretanto, novamente, uma vez que já lho lembrei num passado 

não muito distante, do seguinte: É preciso capacidade e alguma ginástica para o fazer, 

mas acredite que em tempos de crise, normalmente, fazem-se boas obras a preços 

muitos baixos e nós podemos também estar, de alguma forma, a hipotecar no futuro ao 

construir hoje aquilo que nos vai custar a duplicar, pagando mais tarde este tipo de 

investimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Dir-lhe-ia por fim, que o Senhor refere aqui um conjunto de projectos que diz que 

vão avante, eu espero sinceramente que sim, Senhor Presidente. Relativamente a 

projectos importantes que nós temos nesta terra e dos quais estamos constantemente a 

falar - porque são recorrentes e infelizmente, se calhar, vão continuar a ser recorrentes 

durante muitos anos – Um há que são as acessibilidades e a ligação Águeda-Aveiro. ------

--------- Estamos fartos de saber há quantos anos é que isto se pede, de saber quantos 

Governos é que já passaram e de saber também quantos políticos já se bajularam, a 

quantos já se vergaram a cabeça nesta terra... rigorosamente, quase sempre com o 

mesmo resultado. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aproveito para me penitenciar, em nome do CDS/PP nessa matéria. Não só nas 

acessibilidades mas noutras coisas também e nomeadamente em algumas propostas que 

foram feitas, na Assembleia da República, relativamente à situação da Pateira de 

Fermentelos, onde o meu Partido, numa delas, se absteve e, noutra, votou contra! E elas 

tinham a ver com fundos para intervenção na Pateira. Mais alguém o fez, mas devo 
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penitenciar-me pelos nossos, e devo dizer-lhe também, muito claramente, que eu e o meu 

Partido em Águeda, estamos convencidos que ou nós fazemos um lobby, ou nós fazemos 

pressão, ou nós levantamos de uma vez por todas a cabeça perante os políticos que 

vivem à custa do nosso dinheiro, do nosso tempo e da nossa disponibilidade e os 

encostamos todos à parede, nem que tenhamos um dia que os proibir de vir a Águeda ou 

pura e simplesmente é deixá-los vir e virar-lhe as costas. Nós temos que encontrar 

solução, não para mendigar tudo e mais alguma coisa, mas garantir aquilo que é básico 

em termos do Concelho. Se o quiserem todos fazer, a Comissão Politica do CDS/PP em 

Águeda está na disposição de se sentar convosco para o fazer. Alguém um dia há-de 

entender que há coisas das quais nós não podemos continuar à espera. Não é possível 

que Águeda, um Concelho com a capacidade industrial que tem, não esteja no século 

vinte e um, em dois mil e sete, ligado à auto-estrada, seja a Norte ou a Sul. É vergonhoso 

para nós.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, é bom que de uma vez por todas nós nos sentemos, nos entendamos e 

chamemos aqueles – em que votámos durante legislaturas consecutivas – que nos 

deveriam ter representado melhor do que representaram, mas que, de uma vez por todas, 

devem começar a entender que, ou nos dão aquilo que é justo, não aquilo que nós 

queremos, aquilo que é justo e básico para o nosso desenvolvimento, ou então terão que 

se confrontar com o nosso desdém. Pensem e quando os Senhores entenderem que é 

hora nós estamos cá para aliar convosco. ---------------------------------------------------------------

--------- Digo-lhe, Senhor Presidente, que já num passado não muito distante discutimos 

aqui, em sítios opostos, relativamente aquilo que estamos a discutir hoje. Às oposições 

cabe confrontar a situação e à situação cabe defender-se das oposições. ---------------------

--------- Já discutimos aqui, num passado não muito distante, Orçamentos grandemente 

empolados, coisas que eram efectivamente inexequíveis e nós sabíamos disso. Já 

votámos aqui muitas vezes politicamente, já argumentamos aqui muitas vezes também 

com base em suporte político e não com base em suporte real. Penso que quando chega 

a altura do aperto e quando, de facto, os Orçamentos se ajustam à nossa débil realidade, 

temos que nos unir.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Acrescento só um parêntesis para fazer referência aquilo que disse há bocado o 

Professor José Vidal por causa da inflação, de facto, quem faz a inflação não deve nunca 

ter metido uma moeda de cinquenta cêntimos num carrinho de mão para ir a um 
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hipermercado qualquer, porque se calhar quando saísse era capaz de ter que repensar 

os níveis da inflação, que será de dois vírgula um por cento. Só dando uma grande 

barrigada de riso... Também estou de acordo. ----------------------------------------------------------

--------- Para concluir dir-lhe-ia, Senhor Presidente, que como lhe disse há dias, o Senhor 

vai ser julgado no final do mandato. As suas perspectivas e a sua vontade de fazer, de 

facto, não se consumam num ano e eu acho que às vezes temos que dar algum benefício 

de dúvida. E não estamos a ser seus amigos, porque aquilo que o Senhor fizer de bom, 

no CDS/PP sabemos que nos vai tocar, aquilo que fizer de mal, nós vamos ter que meter 

a mão ao bolso para pagar juntamente consigo. Mas o Senhor vai sair mais airoso porque 

recebeu do Erário Público e nós como estamos no sector privado, se calhar, vai-nos doer 

um pouco mais a pagar, mas vamos pagar o mesmo que o Senhor vai. Portanto, aquilo 

que o Senhor fizer de mal vai-nos tocar profundamente e nós não gostaríamos que o 

Senhor fizesse coisas más. Portanto, se o Senhor cumprir oitenta por cento daquilo que 

promete, eu garanto-lhe que quando for votar nas próximas eleições sou capaz de fechar 

os olhos,  e mesmo de cruz  - se acertar no seu sítio - sou capaz de votar em si para 

governar outra vez.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, Senhor Presidente, é óbvio que quando chegar ao fim nós teremos o 

cuidado, no CDS/PP, de fazer uma depuração do seu mandato; de saber se o benefício 

da dúvida que algumas vezes lhe demos e a colaboração que algumas vezes lhe 

prestámos, se foi útil para o Município e se foi útil para cada um de nós individualmente. 

O alheamento às vezes é o melhor, o “nim”, moralmente deixa-nos num estado mais 

confortável, mas eu creio que nós quando estamos no “nim”, não nos responsabilizamos, 

nem nos desresponsabilizamos. Mas isso é uma opinião pessoal.--------------------------------

--------- Devo todavia dizer-lhe, Senhor Presidente, que pelo Orçamento do ano passado o 

Senhor está chumbado. Pelo deste ano nós vamos dar-lhe o benefício da dúvida e no 

final do ano vamos ver se o Senhor vai continuar chumbado ou não, mediante o grau de 

exequibilidade que o Senhor tiver e que eu, se calhar, Senhor Presidente, não vou sorrir 

porque sou capaz de ir daqui com um ar apreensivo. Mas vou e, no CDS/PP vamos, estar 

atentos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu gostaria ainda, em nome do PSD, de questionar o Executivo relativamente a 

este Plano e Orçamento sobre o que é que está previsto em termos de candidaturas, 
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projectos e obras, no âmbito do QREN. O Senhor Presidente não identifica aqui 

exactamente o que é que o Executivo já tem previsto e que verbas estão exactamente 

contempladas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente a um desafio e a uma mensagem política que o Professor António 

Martins aqui deixou, hoje, como responsável do PSD , quero dizer a todos e ao Executivo 

em particular, que terá também da nossa parte a força do lobby político em Lisboa, para 

que os projectos estruturantes do nosso Concelho sejam, de uma vez por todas, 

assumidos de uma forma clara. Estaremos disponíveis para todas as formas de luta 

democraticamente justificáveis, no sentido de obter para Águeda aquilo que são 

efectivamente obras estruturantes e que há muito tempo temos, de facto, procurado 

concretizá-las. Senhor Presidente, conte, efectivamente, com o PSD ao seu lado, porque 

estaremos efectivamente também nessa defesa juntamente com o Partido Socialista.” ----

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

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

--------- “Iria começar por responder ao Doutor António Martins e obviamente que eu não 

tenho artes mágicas, temos capacidade de trabalho e temos tentado trabalhar para fazer 

mexer algumas coisas que estavam paradas. Talvez um trabalho que não seja muito 

político, mas um trabalho de fundo que se pode repercutir no Concelho a médio e longo 

prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Na realidade, nós estamos numa altura de fazer “obras boas a preços baixos”, é 

verdade, mas a Câmara precisou de se credibilizar também, para dizer aos empreiteiros 

que vale a pena fazer a preços baixos, porque eles recebem também adequadamente, 

porque senão vamos pagar a preços de vista e então os preços são empolados. A 

realidade deste momento é que nós conseguimos fazer obras a preços abaixo daquilo 

que o concurso foi aprovado. O acompanhamento da obra ainda nos permite que haja 

trabalhos a menos e ter bons preços em termos de mercado. --------------------------------------

--------- A ligação de Águeda-Aveiro, eu acho que é um desejo de todos. Eu hoje estive 

numa sessão por causa do aeródromo e aquilo que ironizei foi que já que não temos uma 

estrada, vou ver se consigo um aeródromo para ver se saímos do buraco, como diz aqui 

o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, onde esta situação está colocada ao mais 

alto nível. Agradeço a colaboração, mas já tivemos oportunidade, com o Senhor 

Presidente da Assembleia, de ter reuniões em Lisboa. Se for entendido e se for 
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necessário fazer mais reuniões, iremos fazê-las, porque eu entendo que é uma obra que 

Águeda necessita. A ligação Águeda-Aveiro, com um nó na auto-estrada é fundamental 

para nós. Ficávamos ligados a tudo, às grandes vias estruturantes do país e ficávamos 

também ligados à capital de Distrito, que é uma necessidade de há muitos anos. ------------

--------- O Carlos Inácio colocou a questão da deslocação dos funcionários excedentários 

para as freguesias. Desde que haja solicitação, haja acordo dos funcionários e hajam 

possibilidades de contemporizarmos com essa situação, não vejo qualquer problema. -----

--------- Quanto à isenção de taxas, nós vamos rever de novo as taxas da autarquia e 

posso-vos dizer que vamos revê-las em baixo. Neste momento, quem constrói nas zonas 

serranas, praticamente não paga taxas, aquilo que paga é simbólico, se assim se pode 

dizer. Quem faz recuperação na zona urbana da cidade não paga taxas, mas na próxima 

Assembleia estou convencido que virá cá uma nova tabela, porque há alteração da 

legislação que obriga a isso e nós vamos apostar numa redução das taxas. -------------------

----------Quanto à ACASA, que é o grande assunto de hoje, é uma decisão que foi tomada 

já por Executivos anteriores, mais concretamente foi em dois mil e dois, que foi suspenso 

o respectivo pagamento. Aquilo que eu penso e que será levado a Executivo, é que a 

Câmara saía da ACASA, mas nós entendemos que é necessário ter um mecanismo de 

protecção àqueles que têm mais dificuldade e foi sugerido aqui uma coisa que eu 

reconheço que não tinha pensado nela, que pode ser não só para os funcionários, mas 

pode ser alargado à população. A Câmara tem de ser solidária, não só com os 

funcionários, mas pode ser solidária com aqueles que precisam, na sua população. --------

--------- Eu acho que isto não é um assunto para ser feito inclusivamente pelo Executivo e 

trazido aqui. Eu acho que é um assunto transversal, que deve ser dialogado com todos os 

Partidos, porque eu não vou trazer aqui um regulamento, para depois chegar aqui e haver 

discordâncias. Vamos discutir sobre isto e vamos trazer aqui um regulamento para apoiar 

aqueles que efectivamente necessitam de apoio. Para isso colocámos duas verbas no 

orçamento, uma é para liquidar o passivo à ACASA que ainda temos e, a outra de 

cinquenta mil euros é para criar esse fundo que poderá ser reforçado ou não, se tal for 

necessário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, isto está previsto e lanço o desafio de criar um regulamento. Eu depois 

dialogarei com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, se me permitir, e 

encontraremos um modelo para fazer um Regulamento que dê resposta às carências 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 5 de 14 de Dezembro de 2007 

 

43 

daqueles que possam eventualmente ter dificuldades, nomeadamente funcionários e 

também população em geral. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto a este Plano e Orçamento, eu penso que ele tem e perspectiva aquilo que 

são as obras que se falam em Águeda há muitos anos, e muitos projectos, porque haviam 

muitas ideias mas faltam os projectos e nós sem os projectos não podemos ir buscar o 

dinheiro e é isto que está aqui. Estes projectos fizeram subir bastante as despesas 

correntes, mas contabilisticamente, não faz sentido que um projecto seja uma despesa 

corrente, é uma consultadoria, mas está previsto que seja assim e isso fez aumentar essa 

verba em um milhão e setecentos mil euros, que está para projectos. ---------------------------

--------- Outra verba que está também nesta rubrica, é a aquisição de terrenos, um milhão 

e duzentos mil euros, porque são terrenos para as zonas industriais, que são entendidos, 

contabilisticamente, como mercadoria para tornar a vender e não são imobilizado. 

Portanto, há aqui despesa que aumentou nesta vertente que, na minha perspectiva, não 

faz muito sentido, mas eu não percebo de contabilidade e aceito  o que me dizem. ---------

--------- Quanto à taxa de execução, eu gostaria que fosse de cento e dez por cento, de 

certeza que não vai ser. Vamos fazer o máximo que podermos. Há muitos projectos que 

estão aqui que são intenções pelas quais vou lutar, que eu estou a assumir que vou lutar 

por elas e que quero concretizar e desejo concretizar, tal como os Senhores Presidentes 

de Junta indicaram algumas obras que querem ver concretizadas e algumas que vocês 

colocam nos vossos planos que também querem concretizar, mas depois alguns meios 

falham. Uma das coisas que nós temos é que nós, felizmente, somos optimistas, 

queremos o melhor para as nossas terras e é por isso que pomos as coisas lá para cima 

e lutamos por objectivos. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu gostaria de ir o mais longe possível e ultrapassar isto que está aqui mas, 

obviamente, que não vai ser possível. Não me perguntem qual é a taxa de execução. Eu 

gostaria que fosse muito elevada, para bem do Concelho. ------------------------------------------

--------- Quanto às obras que estão em Plano, é verdade que tem muitas do ano passado 

que não foram feitas, mas também se assistiu a que deixou de haver obras com quatro e 

cinco anos, que andavam no Plano. São praticamente quase todas só do ano passado, 

com apenas uma ou outra que não é do ano passado. -----------------------------------------------

--------- Agora, vou referir-me concretamente à variante de Aguada de Cima, eu acho que 

aquilo que está este ano, foi negociado com o Senhor Presidente da Junta e é realista 
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para podermos fazê-lo. O que eu acho que não é realista, era termos lá oitocentos mil e 

mesmo duzentos mil euros no ano anterior. Agora, temos uma verba que eu espero que 

seja realista, para fazermos as coisas por fases, em vez de não fazer nada, vamos 

avançando aos pequenos passos para concretizar. ---------------------------------------------------

--------- Quanto ao açude, eu já referi aqui numa Assembleia que o projecto anterior não 

passava em termos ambientais. Aquilo que nós estamos a fazer, é um projecto que passa 

em termos ambientais e que vai ajudar a mudar a baixa da cidade. Nós temos que ter 

uma cidade atractiva. A cidade tem que ser o coração do desenvolvimento do Concelho. 

Se nós não tivermos uma cidade atractiva, não conseguimos captar pessoas para virem 

laborar para Águeda. E isto não é só o açude, são as intervenções na baixa. Mas também 

viram com certeza, no Plano, que está uma verba para obras coercivas, porque nós 

queremos combater as casas em ruínas que andam por aí e isto são políticas integradas. 

Queremos que hajam incentivos, para que hajam entidades bancárias e entidades 

privadas que venham para Águeda.------------------------------------------------------------------------

--------- Espero ter brevemente um pacote de incentivos, que vão passar por reduções do 

IMI, do IMT, dar todos os incentivos e mais alguns para que as pessoas façam as obras 

necessárias, se não fizerem, então actuemos pelos mecanismos que estão na lei, porque 

termos uma cidade como temos e também algumas partes do nosso Concelho, não nos 

dignifica. É mau para todos nós, porque isto leva-nos para outra coisa, nós somos um 

Concelho Industrial, a grande aposta é na Indústria e não vai haver desvios.------------------

--------- Nós estamos a implementar um sistema de contabilidade de custos, porque 

queremos saber e queremos prestar contas onde é gasto todo o dinheiro e se nós temos 

uma rubrica “outros” no Plano, nós não queremos ter “outros” é na prestação de contas, 

ou seja, queremos que tudo seja transparente. O Orçamento permite-nos alguma 

flexibilidade, não temos de andar com tantas alterações orçamentais se precisarmos, mas 

na prestação de contas e com a contabilidade de custos, nós sabemos onde é que foi 

gasto cada euro e cada cêntimo.----------------------------------------------------------------------------

--------- As Zonas Industriais, pelas contas que foram feitas, permitem-nos vender aquele 

terreno ao preço que nós estimámos, que é os vinte e cinco euros por metro quadrado, é 

essa a aposta que temos. Estamos a desenvolver um Plano de Pormenor que neste 

momento já está bastante avançado, estamos com outro a começar e queremos ver se 

antes de um ano podemos começar a vender os primeiros terrenos das Zonas Industriais, 
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porque pedidos de empresas de Águeda já temos mais de vinte. Há aqui que dizê-lo, 

porque fomos chamados à atenção e queria corrigir que na minha introdução não é dito 

que não houve investimento de pessoas de Águeda, aquilo que é dito é que não 

captámos investimento de fora e nós também temos de ser competitivos aí, oferecer 

condições para que outros venham para cá. Permitam-me que diga que isto não é só 

fazer indústrias e dar condições. Nós já tivemos uma Linha do Empresário e estamos a 

caminhar para um Gabinete do Empresário. Temos uma rede de inovação e 

competitividade para começar a funcionar, aproximar as empresas dos centros de saber. 

--------- Posso-vos dizer que, em princípio, dia quinze de Janeiro, teremos aqui  a primeira 

acção da apresentação dessa Rede de Inovação e Competitividade, com a presença do 

Senhor Secretário de Estado da Inovação, Doutor Castro Guerra e outros convidados que 

estarão cá para participar e para dizer às empresas e aos empresários de Águeda como 

é que vai ser, como é que se devem preparar, o que é que devem fazer, não só no que 

toca à inovação, falar entre si e fazer transferência de tecnologia, são coisas que agora 

iremos começar a fazer, mas também candidaturas ao QREN, que está aí à porta. ---------

--------- Isto são algumas das acções que estamos a fazer, mas também posso-vos aqui 

dizer que estamos em negociações para ter uma incubadora de empresas em Águeda, 

porque é preciso dar condições para que outras empresas comecem a aparecer. Isto não 

é comprar os terrenos e fazer ali qualquer coisa, é uma acção integrada e queremos 

também promover o empreendedorismo e o empreendedorismo começa-se a promover 

inclusivamente na escola a partir do décimo segundo ano, porque como têm 

conhecimento o mínimo de escolaridade é o décimo segundo ano. ------------------------------

--------- É uma visão integrada que nós queremos para o desenvolvimento do Concelho, 

nomeadamente na área do Turismo. Aquilo que estamos a fazer na Pateira e no sítio do 

Rio Vouga, que iremos apresentar dentro de algum tempo, é que estamos a desenvolver 

uma parceria com a Câmara de Oliveira do Bairro e com a Câmara de Aveiro, para 

termos um projecto integrado de candidatura ao “LIFE+”, directamente a Bruxelas, porque 

o turismo de natureza tem que ser uma aposta. É uma das vertentes que nós queremos 

desenvolver com acções estruturadas. Posso dizer-vos que esta candidatura tem que ser 

apresentada até ao dia dezassete e só em Janeiro de dois mil e nove é que saberemos o 

resultado da avaliação, mas tem que ser feita já e é isso que estamos a fazer. ---------------

--------- Este Plano não tem muito dinheiro, está empolado porque tem que estar 
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obrigatoriamente, mas tem aqui a génese para nós começarmos a estruturar o futuro do 

Concelho e termos linhas orientadoras para onde é vamos. ----------------------------------------

--------- Este Plano, é o início de um Plano, em que terão de ser discutidos os projectos 

em si, porque isto não é para um mandato, isto é, é para este Quadro Comunitário de 

Apoio e algumas obras serão para depois. Por exemplo, aquilo que se está a tratar a nível 

do aeródromo eu penso que não esteja feito daqui a dois ou três anos, mas se nós não 

estudarmos o que é que é necessário para futuramente podermos pôr lá o aeródromo e 

se começarmos, por exemplo, a permitir lá a construção, nunca mais o temos. ---------------

--------- É isso que está aqui neste Plano. É o início da construção de um futuro diferente. 

Em termos de funcionamento interno estamos na fase final de um processo, pensamos 

que nos primeiros meses do próximo ano poderemos apresentar um projecto de elevado 

nível, o único a nível nacional. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora vamos partir para outros lados, projectos concretos para que possamos 

também merecer a credibilidade para obter os financiamentos necessários que serão 

precisos para concretizar um Concelho diferente e com mais bases para podermos 

crescer de forma sustentável.” ------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

maioria, com treze abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal 

quanto às Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Águeda para 

o ano financeiro de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. TRÊS – Empréstimo a Curto Prazo – Conta Caucionada – Discussão e 

votação da Proposta da Câmara Municipal de autorização para a contratação de 

empréstimo de curto prazo, nos termos da proposta, e ao abrigo do nº 7, do artigo 38º, 

da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, bem como do disposto na alínea d) do nº 2, do artigo 

53º, da  Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

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

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

Assembleia, tendo sido feitas as seguintes intervenções: -------------------------------------------

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

--------- “Sobre este assunto eu vou ser muito sucinto, nós entendemos perfeitamente qual 

é o alcance deste pedido do Executivo, porque as empresas no Sector Privado também o 
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fazem, que é o recurso a reforços de tesouraria para fazer face a imponderáveis mais 

imediatos. Mas, também temos um princípio no CDS, que é quem contrair dívidas, as 

deve pagar. E no pressuposto que o Senhor Presidente na próxima legislatura não vai ser 

eleito, coisa que nós tentaremos que não seja, nós aprovaremos esta medida se ela tiver 

uma condicionante, ou seja, que o empréstimo seja aprovado até um ano e uma semana 

antes do período das eleições legislativas, o que quer dizer, em termos democráticos, que 

se este Executivo contrair o empréstimo, antes de sair, vai ter de o pagar.” --------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

maioria, com um voto contra e três abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara 

Municipal de autorização para a contratação de empréstimo de curto prazo. ------------------

--------- Após a votação, António Manuel Fernandes Martins, fez a seguinte declaração 

de voto contra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Relativamente a este ponto, eu acho que por uma questão de correcção devo 

fazer também um mea culpa. O princípio que eu aqui defini é um princípio correcto, eu só 

me antecipei porque isto tem um período temporal de um ano. Se, de facto, eu estivesse 

a votar isto no próximo ano, aí teria algum cabimento aquilo que eu disse. ---------------------

---------- Portanto, eu peço desculpa pelo lapso. De qualquer das formas deixo aqui 

reforçado o princípio de uma próxima vez que isso acontecer é assim que nós vamos 

votar, que é contra, ou seja, dentro do princípio de quem contraiu dívida, deve pagar 

antes de sair.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. QUATRO – Delegação de Competências – Juntas de Freguesia – 

Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para delegação de 

competências na Junta de Freguesia de Águeda, para gerir os cemitérios do Ameal, 

Giesteira e Bolfiar, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto nos nºs 1 da alínea 

h), do nº 2 e do nº 3 do artigo 66º, e da alínea s), do nº. 2, do artigo 53º, da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, com a redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; --------------------

--------- Não havendo inscrições, para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

maioria, com uma abstenção, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal para 

delegação de competências na Junta de Freguesia de Águeda, para gerir os cemitérios 

do Ameal, Giesteira e Bolfiar. --------------------------------------------------------------------------------
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--------- TRÊS. CINCO – Adjudicação de Serviços de Auditor Externo para Revisão 

Legal de Contas – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para 

nomeação de auditor externo para revisão legal das contas, nos termos  da proposta, 

e ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 48º, da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro, bem 

como da alínea r) do nº 1, do artigo 53, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; --------------------------------------------------------

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

Assembleia, tendo sido feitas as seguintes intervenções: -------------------------------------------

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

--------- “Venho abordar esta proposta e começar por me congratular por ela ter chegado 

finalmente à Assembleia Municipal. Esta proposta já foi lançada por nós no ano passado, 

pareceu-nos tempo de mais para serem adjudicados estes serviços, mas mais vale tarde 

que nunca e vimos desta forma congratularmo-nos por ela acontecer. Espero, no entanto, 

que estes serviços venham ajudar o Senhor Presidente nas análises que tem do Plano e 

na análise que tem das Contas, porque ainda hoje tivemos muita dificuldade em ouvir 

algumas respostas da sua parte em relação ao Plano.------------------------------------------------

--------- Eu não consigo ver, por exemplo, o Governo apresentar o seu Orçamento à 

Europa e ao perguntarem-lhe “Qual é a previsão para o défice?”, “Qual é a previsão para 

a inflação?” que a resposta seja “vamos tentar que seja o mínimo possível.” Eu tenho 

alguma dificuldade em aceitar estas respostas e que o Governo português consiga passar 

esta mensagem na Europa. Mas foi isto precisamente que o Senhor Presidente aqui nos 

disse hoje quando lhe foi colocada a questão: “Qual é a previsão que o Senhor tem de 

execução deste Plano”, à qual o Senhor Presidente da Câmara respondeu: “Vamos tentar 

que seja o máximo possível”, mas esse número não apareceu. Com certeza que isso tem 

a ver com a falta de informação, embora o Senhor diga que está tudo a funcionar muito 

bem na Câmara, que tem um conjunto de elementos disponíveis, que está tudo 

contabilizado e que os números estão acessíveis, verifica-se que nós continuámos sem 

ter esses números e esperamos que estes serviços o venha ajudar, pelo menos no 

próximo ano, a dar-nos outras respostas e que não simplesmente aquela fé enorme que o 

Senhor tem de que alguma coisa há-de surgir, ou a fé do Professor Martins que algo de 

melhor arranjará em Lisboa para nos ajudar aqui em Águeda. -------------------------------------

--------- António Manuel Fernandes Martins: ----------------------------------------------------------
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--------- “Relativamente a este ponto eu só queria comentar que eu acho que se o Senhor 

Presidente não dá informação é porque não quer ou porque não teve tempo de a ir 

buscar, porque tanto quanto eu sei, ele tem um revisor de contas a colaborar com ele. ----

--------- Portanto, nesse pressuposto, parece-me que já o disse anteriormente e reafirmo, 

era escusado termos obrigado a Câmara a gastar vinte e um mil e setecentos e oitenta 

euros, no final é quanto irá ter que pagar pelo orçamento mais baixo, que eu creio e 

reafirmo que não me parece que a Câmara nem meta a unha, nem meta o dedo. E 

acredito plenamente nas pessoas que lá estão. O Engenheiro Hilário Santos, vai 

desculpar-me a frontalidade de eu dizer que foram os Senhores do PSD quem o pediu, 

acho que foi preciosismo que custou um bocadinho de dinheiro, porque, não é por falta de 

informação que o Senhor Presidente não dá as respostas que lhe são pedidas e eu, que 

conheço o revisor oficial de contas em questão, acho que é extremamente competente e 

capaz de rapidamente dar ao Senhor Presidente aquilo que ele lhe pedir.” --------------------

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

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

--------- “Queria apenas dizer que quanto à informação financeira da execução da Câmara, 

aquela de que estamos aqui a falar, não temos qualquer problema em ceder isso, aliás, 

como disse o Professor Doutor António Martins, temos cá um revisor oficial de contas, 

que está a organizar a contabilidade toda analítica. Posso-vos dizer que tivemos aqui a 

visita informal de uma equipa da Direcção Geral de Contribuição e Impostos que esteve a 

ver a forma como nós estamos a trabalhar e aquilo que nós lhes perguntámos foi para 

nos dizerem o que é que estava mal para podermos corrigir e aquilo que eles nos 

disseram foi para que já têm trabalhado em muitas Câmaras e não encontraram um 

sistema que estivesse a funcionar como o nosso. Isto não me cabe a mim, a mim só me 

cabe ter ido buscar a pessoa, mas os técnicos que fui buscar e os técnicos da Câmara 

que estão a colaborar é que têm a responsabilidade nisto. ------------------------------------------

--------- Portanto, estaremos disponíveis e à vontade para prestar todas as contas. Eu 

entendo que nós não eramos obrigados a ter o revisor oficial de contas, como diz o 

Doutor António Martins, mas por mim não há problemas, nem faço cavalo de batalha de 

termos um revisor oficial de contas que venha revisar o trabalho de outro revisor e cá está 

conforme foi prometido, para fazer e para apresentar, para que não restem dúvidas, 

porque quando eu me for embora não quero ter problemas, pelo menos a esse nível em 
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termos de Autarquia.” ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Terminado este ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa colocou-o a 

votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por maioria, com um voto contra e três 

abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal para nomeação de 

auditor externo para revisão legal das contas. ----------------------------------------------------------

--------- TRÊS. SEIS – Eleição de Representante da Assembleia Municipal de Águeda 

para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Águeda; ---------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, principiou por usar da palavra o Presidente 

da Mesa, que prestou os seguintes esclarecimentos: -------------------------------------------------

--------- Presidente da Mesa da Assembleia: ----------------------------------------------------------

--------- “O Presidente da Mesa da Assembleia, recebeu uma carta da Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Águeda, informando que era necessário proceder à 

substituição de um membro representante da Assembleia, no caso particular, do Doutor 

Manuel Antunes de Almeida, em virtude de ter atingido limite de mandatos. Aliás, outros 

membros de outras instituições representadas na Comissão, também têm que ser 

substituídos e já terá ocorrido esse processo, falta proceder à substituição deste membro, 

Doutor Manuel Antunes de Almeida. -----------------------------------------------------------------------

--------- Tomei a liberdade de convocar os líderes dos Grupos Municipais e os Senhores 

Membros Independentes, para uma reunião, onde trocámos impressões e cada um 

apresentou uma proposta de nome para ser designado o representante. Mas, atendendo 

a que houve três nomes apresentados e que não houve consenso, entendi que deveria 

trazer a eleição à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------

--------- Portanto, a Mesa está aberta à recepção de listas com um nome para substituir o 

Doutor Manuel Antunes de Almeida na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

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

--------- Ouvidas as explicações do Presidente da Mesa da Assembleia, foram feitas as 

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

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

--------- “O Doutor Paulo Matos, digno Presidente da Mesa da Assembleia, referiu-se a 

este assunto de forma muito rápida. Em primeiro lugar, cada um dos elementos 

convocados, não apresentou, cada um, o seu elemento. Só houve dois nomes de 

pessoas apresentadas, numa tentativa de se conseguir que a proposta fosse aceite 
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unanimemente. Apresentou-se um nome alternativo, porque o único Grupo que levava um 

nome em carteira, previamente discutido, era o PSD e foi logo umas das condições dessa 

mesma reunião, que tinha que ser votado unanimemente e não votado por maioria. --------

--------- Ninguém levava um nome, eu sugeri na altura que, dada a sua situação em 

termos profissionais e o facto de ter estado a lidar na sua actividade profissional, com 

situações desse género, que o Senhor Fernando Ferrão fosse o representante na 

Comissão da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------

--------- O PSD apresentou a Doutora Nair Barreto e diz que tinha sido uma resolução da 

Comissão Política. Perante esta situação, foi logo dito pelo Senhor Presidente da Mesa, 

Doutor Paulo Matos, que tinha que ser obrigatoriamente o nome aceite por unanimidade, 

porque se não fosse aceite por unanimidade que não havia escolha de pessoa. Eu fiquei 

muito surpreendido que tivesse que ser por unanimidade e que não fosse a maioria dos 

elementos a decidir, o que significa que eu e os outros fomos convocados para nada, 

porque nós chegámos à reunião e foi-nos colocado um nome com a condição de o aceitar 

ou ir para a Assembleia Municipal. É óbvio que eu não tenho nada contra a Doutora Nair 

Barreto, aliás, isso também me foi questionado pelo Presidente da Assembleia, ao que eu 

respondi que não. Mas, perante uma afirmação que a Senhora era licenciada em 

Filosofia, que era uma pessoa com uma formação ética muito grande, eu disse-lhe que de 

facto isso era verdade, que é uma pessoa formada em Filosofia e que eu gosto pouco de 

Filósofos, porque falam muita coisa e no final não dizem nada. E nesta situação, que é 

uma Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em perigo, nós não podemos ter 

filósofos, nem pessoas nem do sim, nem do não, nem do nim. ------------------------------------

--------- Presidente da Mesa da Assembleia: ----------------------------------------------------------

--------- “Doutor Armando Ferreira, vai-me desculpar, mas não vai fazer considerações 

sobre pessoas. Está em causa eleger um representante da Assembleia Municipal para a 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Águeda. -----------------------------------------

--------- Perguntei à Assembleia se há listas para apresentar à Mesa para se submeterem 

a sufrágio, tudo o mais que o Senhor disser está a ultrapassar os limites do ponto em 

discussão. Considerações sobre as capacidades, ou sobre as características das 

pessoas não vão haver. Isto é uma votação, por escrutínio secreto, e cada um apresenta 

as listas se quiser, se não quiserem a Mesa está aberta a retirar este ponto para os 

Senhores Membros conversarem, porque basta uma designação de um representante, 
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que nos termos da Lei de Protecção, até pode ser uma personalidade, que não seja da 

Assembleia Municipal.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Os membros eleitos pelo Partido Socialista, propõem para a Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens  o Juiz Desembargador Jubilado Serafim António Gomes 

Alexandre, pessoa que ocupou vários cargos na LAAC, é membro da Comissão Social da 

Freguesia de Aguada de Cima, é uma fusão como Juiz Desembargador e é uma pessoa 

com uma forte formação em direito.” ---------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Senhor Presidente da Mesa, como o Senhor sabe, quando foi feita a reunião para 

a designação eu estava de férias e disse na altura que decidissem, porque dada a 

circunstância o que decidissem para mim estava bem. Vim de férias e o Senhor Doutor 

Paulo Matos teve a gentileza de me voltar a ligar porque estava confrontado também com 

a situação de conflito que surgiu na reunião entre dois nomes, o do Senhor Fernando 

Ferrão e o da Doutora Nair Barreto.------------------------------------------------------------------------ 

-------- Doutor Paulo Matos, não apresse a minha intervenção, não tire o seu capote da 

chuva porque o Senhor também tem dois pinguitos a cair-lhe em cima e as coisas têm 

que ser ditas. O Senhor não seja juiz em causa própria e  deixe-me acabar porque eu vou 

tentar ser elegante até ao fim para resolver o problema. Eu estou a ser directo e se o 

Senhor me cortar a palavra, como está a dizer, fica o Senhor com o ónus de não ter 

permitido que a eleição já estivesse feita. A eleição já podia estar feita e foi o Senhor 

quem obstaculizou isso. Eu mantenho o nome que lhe dei da Doutora Prudência 

Monteiro.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Presidente da Mesa da Assembleia: ---------------------------------------------------------- 

--------- “O Senhor Armando Ferreira vai ouvir o Presidente da Assembleia. O Senhor foi 

convocado como líder do Partido Socialista como os outros líderes dos outros Grupos 

Municipais para uma reunião. Não é uma Comissão que tenha regimento, nem que tenha 

regulamento e que se submeta a regras de maiorias. Foi uma reunião em que o 

Presidente com os seus bons ofícios, tentou perguntar aos Senhores representantes dos 

Grupos Municipais e Independentes aqui representados se tinham nomes para indicar 

para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens  de Águeda ou se queriam chegar a 

um consenso relativamente a um nome.------------------------------------------------------------------
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--------- O representante do Grupo Municipal do PSD, Doutor Antunes de Almeida, 

apresentou o nome da Doutora Nair Barreto. O Senhor que estava presente, sentado ao 

lado dele, olhou para o Senhor Presidente da Junta de Macieira de Alcoba, que merece o 

nosso maior respeito, e indicou-o como nome do Partido Socialista e disse que nem tinha 

falado com o seu Partido. Indicou-o a título pessoal.---------------------------------------------------

--------- Questionados os outros elementos, o Professor António Martins não estava 

presente porque estava ausente de férias, naturalmente não podia indicar o nome.----------

-------- Essa reunião ficou sem conclusão porque o objectivo da reunião era para designar 

um nome e não dois. Entretanto, telefonei ao Professor António Martins, conforme me 

tinha comprometido, para perguntar qual o nome que tinha para indicar, o qual, na altura 

me disse que ía pensar, tendo depois indicado o nome da Doutora Prudência Monteiro. ---

-------- Face há existência de três nomes e há inexistência de consenso, como eu tinha 

dito na primeira reunião, teria que submeter a eleição na próxima Assembleia Municipal e 

assim transmiti à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. --------------------------------- 

-------- O Senhor Armando Ferreira disse que aceitava um nome do Partido Popular, 

assim como apresentou um nome sem falar com o seu Partido e está aqui hoje em 

representação do seu Partido e apresenta um nome diferente, a verdade é esta. Comigo 

não podem haver questões complicadas, Senhor Armando Ferreira, o Senhor sabe bem 

que eu sou muito rigoroso nestas matérias e não lhe permito que o Senhor ponha em 

causa a minha honorabilidade porque isto é uma matéria absolutamente demonstrativa de 

que os Senhores não são capazes de, numa reunião, designar um nome para uma 

Comissão e fazem disto politica partidária. Todos os Senhores membros da Assembleia 

não são capazes de numa reunião designarem um nome. ------------------------------------------

--------- Por isso, vai ser submetido em eleição porque é assim em democracia.”-------------- 

--------- Na sequência das intervenções anteriores, foram apresentadas à Mesa da 

Assembleia, para a eleição do representante da Assembleia Municipal para a Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens de Águeda, as seguintes propostas: ----------------------- 

--------- Proposta A – O Grupo Municipal do PS, propõe para integrar a Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens: JUIZ DESEMBARGADOR JUBILADO SERAFIM ANTÓNIO 

GOMES ALEXANDRE. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Proposta B – O Grupo Municipal do CDS/PP, propõe para integrar a Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens: DOUTORA PRUDÊNCIA MONTEIRO. ------------------------------
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--------- Proposta C – O Grupo Municipal do PSD, propõe para integrar a Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens: DOUTORA NAIR BARRETO CARVALHO ALVES DA SILVA. ---

--------- De seguida, as propostas apresentadas foram submetidas a votação, por 

escrutínio secreto, tendo-se verificado os seguintes resultados: -----------------------------------

--------- Proposta A – 16 votos -------------------------------------------------------------------------------

--------- Proposta B – 3 votos --------------------------------------------------------------------------------

--------- Proposta C – 18 votos -------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 Votos em branco. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Desta forma, foi eleita como Representante da Assembleia Municipal na Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens de Águeda, a Doutora Nair Barreto Carvalho Alves da 

Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- Intervenção do Público --------------------------------------------

--------- Uma vez esgotados os pontos da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da 

Mesa da Assembleia declarou aberto o período destinado à intervenção do público 

presente, tendo sido feita a seguinte intervenção: -----------------------------------------------------

--------- António Augusto da Conceição – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local: -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Eu não quero dar lições de democracia a ninguém, porque estamos numa 

Assembleia Municipal e entende-se que a Assembleia é democrática e por isso mesmo 

não queremos aqui forçar isso. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria apenas colocar algumas questões que me levaram a vir aqui. 

Relativamente ao Orçamente que foi hoje aqui discutido e votado e por aquilo que 

interpretei dos Senhores Membros da Assembleia, quero demonstrar aqui o desagrado 

total dos trabalhadores deste Município. Estou aqui, mais uma vez, como dirigente 

sindical do maior sindicato deste país, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local, dizendo aqui que este descontentamento generalizado sobre o que 

está neste Orçamento para dois mil e oito, o Senhor Presidente da Câmara e os 

Senhores Vereadores vão senti-lo no seu próprio destino, a luta dos trabalhadores. Vão 

ver que não vai ser fácil. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Até hoje, Senhor Presidente, tivemos uma relação afável, democrática e objectiva. 

As verbas para os trabalhadores estão no Orçamento e por isso mesmo eu estou a falar 

sobre o Orçamento, porque lá não está prevista a contribuição da Câmara para a ACASA. 
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Eu penso que, democraticamente, posso estar aqui a falar. Se me querem tirar a palavra, 

façam o favor, mas se eu estou aqui a falar de uma questão que é a do Orçamento e que 

afecta os trabalhadores, têm que me ouvir. --------------------------------------------------------------

--------- Perante todo este factor e do que eu ouvi aqui hoje, nomeadamente sobre 

solidariedade e outras matérias, há um aspecto importante que eu tenho aqui que 

ressalvar, que é dar os meus parabéns ao Doutor Armando Ferreira pela intervenção que 

teve aqui hoje na Assembleia em defesa dos trabalhadores desta Câmara Municipal e 

dizer-lhe, também, que ele sim é um verdadeiro Socialista. -----------------------------------------

--------- Agora, lanço aqui algumas questões: Será que as outras Câmaras Municipais 

deste distrito têm critérios diferentes desta Câmara Municipal? Será que a Câmara 

Municipal de Sever do Vouga, por ser Socialista, mantém os seus trabalhadores na 

ACASA? Será que a GAMA, que tanto se defende neste Município e defende que os 

trabalhadores dos Municípios são aqueles que menos auferem de salários neste país, 

mantêm os seus funcionários na ACASA? Será que o actual Secretário-Geral do PSD, 

Ribau Esteves, mantém os trabalhadores da Câmara Municipal de Ílhavo, na ACASA? ----

--------- Para finalizar, quero deixar o meu descontentamento a todos os Membros desta 

Assembleia Municipal, que hoje reprovaram aqui a permanência dos funcionários na 

ACASA e não levaram a que o Senhor Presidente da Câmara fundamentasse aqui outras 

questões em relação à ACASA, e deixar-vos a mensagem de que o Natal é todos os dias 

do ano e por isso mesmo o Natal não se considera só no mês de Dezembro e fazer um 

jantar de Natal com os trabalhadores, não é por ser Natal. Por isso mesmo, Senhor 

Presidente da Câmara e Senhores Membros da Assembleia Municipal, se todos os 

trabalhadores tivessem conhecimento e sentissem, de facto, aquilo que vão sentir no seu 

próprio corpo, que é a falta de saúde e do apoio desta Câmara Municipal, não estariam 

sentados com o Senhor Presidente da Câmara, no jantar de Natal, na próxima sexta-

feira.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Terminada a intervenção do público, o Secretário da Mesa procedeu à leitura da 

minuta da acta desta sessão, que posta a votação pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

--------- Por último, o Senhor Presidente de Mesa deu por encerrada esta Sessão da 

Assembleia Municipal, da qual, para constatar, se lavrou a presente Acta, que vai ser 

assinada pelo Presidente e pelo primeiro Secretário de Mesa. ------------------------------------- 
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