
    ACTA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

 MUNICIPAL DE ÁGUEDA REALIZADA EM VINTE E DOIS DE      

   JUNHO DE DOIS MIL E SETE 

                                                             

 

---------- No dia vinte e dois de Junho de dois mil e sete, teve lugar no Salão Nobre dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

--------- TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei cinco – 

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

--------- TRÊS . DOIS – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE REGULAMENTOS:-------------------- 

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

quanto à Alteração dos artigos oitavo, décimo primeiro e vigésimo quarto do Regulamento 

do Plano Director Municipal, nos termos do disposto no artigo septuagésimo nono, do 

Decreto-Lei número trezentos e oitenta, barra, noventa e nove de vinte e dois de 

Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei número trezentos e dez, barra, 

noventa e três, de dez de Dezembro, e nos artigos quinquagésimo terceiro, número dois, 

alínea a), quinquagésimo terceiro, número três e sexagésimo quarto, número seis, alínea 

a), da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, na redacção conferida pela Lei cinco-A, barra, dois mil e dois, de onze de 

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

quanto ao Novo Regulamento das Feiras e Mercado do Município de Águeda e da Venda 

Ambulante, nos termos da alínea a), número dois, do artigo quinquagésimo terceiro e 

alínea a), número seis, do artigo sexagésimo quarto, da Lei número cento e sessenta e 

nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção conferida pela Lei 

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

--------- TRÊS . TRÊS – CARTA EDUCATIVA: ----------------------------------------------------------

-------- TRÊS . TRÊS . UM – Apreciação, informação e análise das sugestões 

apresentadas à Câmara Municipal no período de discussão pública. ----------------------------

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada pelos Senhores 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 Senhores Membros da Assembleia, do Executivo 

e público presente, saudando e desejando votos de sucesso nas novas funções do Carlos 

Jorge Picado Vaz Franco, substituto do Vereador Carlos Filipe Correia de Almeida. --------

--------- 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, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, 

ARMANDO ALVES FERREIRA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO 

RICARDO MARTINS FIGUEIREDO NUNES, ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, 

JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, PAULA CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, 

ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS, CRISTINA MARIA DE SEABRA ROQUE 

DA CUNHA, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA SILVA, JOANA CLARA COSME ARRUDA 

MARTINS, JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS SILVA, 

CARLOS ALBERTO INÁCIO, CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES, LUÍS FILIPE 

TONDELA FALCÃO, ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, RUI PEDRO PINHO 

CARVALHO, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ROGÉRIO 

MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS GAIO, ARMANDO JOSÉ 

ANTUNES DE ALMEIDA, JORGE DA SILVA MENDES, VICTOR MANUEL ABRANTES 

DA SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, AMÍLCAR DE LEMOS DIAS, ALCIDES DE 
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JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, MÁRIO DIAS DA 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.---------------------------- 

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

RESENDE DA FONSECA e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES 

ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, CARLOS JORGE PICADO VAZ FRANCO, MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO e ANTÓNIO MANUEL DE ALMEIDA TONDELA. --------------------------------------

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

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

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

--------- Da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga:- -----------------------------------------

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

Terceira Sessão Ordinária de Assembleia marcada para o dia vinte e dois de Junho, pelo 

que me faço representar pelo Secretário desta Junta de Freguesia Mário Dias da Costa.”-

--------- Da Junta de Freguesia de Belazaima do Chão: -------------------------------------------

--------- Eu, Vasco Miguel Rodrigues Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Belazaima do Chão, venho por este meio dar conhecimento a Vossa Excelência que, por 

motivos de me encontrar ausente estou impedido de comparecer na Terceira Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal que se realiza no próximo dia vinte e dois do corrente, 

pelo que, nos termos da alínea c) do número um do artigo trigésimo oitavo da Lei cento e 

sessenta e nove, barra, noventa e nove de dezoito de Setembro, nomeio para me 

substituir na referida Assembleia o Tesoureiro da Junta, o Senhor Armando José Antunes 

Almeida.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo: ------------------------------------------- ---

--------- “Paulo Nuno de Almeida Alves, Membro da Assembleia Municipal na qualidade de 

Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, na impossibilidade de estar 

presente na Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo 

dia vinte dois de Junho de dois mil e sete, vem por este meio delegar a sua participação 

em Rui Pedro Pinho Carvalho, Secretário desta Junta de Freguesia.”---------------------------- 
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------------------------------ DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTAS ------------------------------- 

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

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

--------- Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto, o Senhor 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 de vinte e 

cinco de Abril de dois mil e sete; ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto, o Senhor 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 de vinte e 

seis de Abril 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: -------------- 

--------- Jorge da Silva Mendes: ----------------------------------------------------------------------------

--------- “A razão que me traz aqui é para relembrar a todos os presentes de que a BARC 

– Associação Recreativa e Cultural da Borralha, na última época desportiva, trouxe mais 

um título para o Concelho de Águeda a mercê de um grupo de pessoas que 

gratuitamente conseguiram levar a bom porto este feito. --------------------------------------------

--------- Queria aqui deixar vincada esta nobre atitude que, gratuitamente, conseguiram 

trazer este título para o Concelho. Queria também dizer que pese embora o facto de 

haver uma discrepância entre algumas Freguesias nas condições em que praticam 

desporto, a BARC conseguiu esse feito. Para além disso, queria também desejar à 

esposa do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo as rápidas 

melhoras, em nome da Freguesia da Borralha e em nome do Executivo.” ----------------------

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

--------- “O principal motivo que me traz aqui é simplesmente relacionado com o feriado de 

Águeda, o feriado do Souto do Rio. ------------------------------------------------------------------------

--------- Eu confesso que este foi o primeiro ano que me desloquei ao Souto do Rio para 

assistir aos festejos do feriado municipal e portanto não tenho um termo de comparação 
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com os outros anos. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aquilo que assisti, foi de facto, um dia pobre, um dia triste a comemorar um 

feriado municipal comparativamente com aquilo que se assiste nas outras cidades. --------

--------- Eu julgo que Águeda merecia um feriado municipal grandioso, com festejos 

grandiosos. Águeda precisa de um dia marcante. -----------------------------------------------------

--------- O que se passou neste dia e a falta de adesão dos Aguedenses aos festejos do 

feriado do Souto do Rio, julgo que também teve a ver com a coincidência de se festejar 

um aniversário de uma entidade privada e que por si só conseguiu acolher e conseguiu 

ter um programa que agregou muita população desses festejos. ----------------------------------

--------- É certo que isso não pode servir de desculpa, porque eu considero que a Câmara 

Municipal e quem dirige a Câmara Municipal, neste caso o Executivo, terá que promover 

e dinamizar esses mesmos festejos. A verdade também seja dita, que até agora, o 

programa cultural tem sido cumprido e têm sido feitas actividades culturais com grande 

dinâmica, as coisas têm sido feitas de forma mais positiva, tem havido muitas mais 

actividades que até aqui. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tudo isso poderia finalizar num dia de feriado de Águeda com mais vigor e com 

um dia muito mais alegre. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu gostava de lançar um desafio aqui, o feriado de Águeda e muitos de vós 

podem questionar o dia em que ele está a ser comemorado, o porquê desse dia, o porquê 

do feriado do Souto do Rio. Há muitas outras datas que podem ser comemoradas, e este 

era o desafio que eu gostava de lançar junto da Câmara Municipal e junto da Assembleia 

Municipal, o porquê desse dia? -----------------------------------------------------------------------------

--------- Nós temos datas históricas fantásticas para comemorar o feriado municipal, não 

preciso de as enumerar, temos datas fabulosas para comemorar o feriado municipal e, se 

calhar, com atractivos só por si capazes de chamar a população a esses festejos. ----------

--------- Se pensarmos que o feriado de Águeda poderia não só chamar os habitantes de 

Águeda mas também outras populações ao feriado e aos festejos, poderá partir-se por aí, 

agora poderemos pensar também, e porque não, e era o segundo desafio que eu gostava 

de lançar para o festejo desse feriado e aí, as Associações teriam um papel fundamental, 

as Associações que são anualmente apoiadas nos seus orçamentos pela Câmara 

Municipal, isto é um desafio lançado a essas Associações e à Câmara e porque são 

apoiadas pela Câmara, porque não nesse próprio dia chamá-las a intervir? Eu acho que é 
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o mínimo que as Associações podem fazer. Tendo o apoio da Câmara porque não virem 

festejar connosco? Porque não lançar nesse dia um festejo e congregar todas essas 

Associações? Então aí, se calhar, teríamos o Concelho todo dinâmico e o Concelho todo 

junto a festejar o feriado de Águeda. A juntar a isso o próprio festejo desse dia, poderia 

ser o dia de “Elevação de Águeda a Cidade”, poderia ser a “Batalha das Barreiras”, 

poderia ser um dia qualquer que fosse mais significativo da cidade. -----------------------------

--------- Era este o desafio que eu gostava de lançar; que pensássemos sobretudo no dia 

que queremos para o feriado porque de facto, o que aconteceu este ano e aquilo que eu 

ouvi no Souto do Rio junto das pessoas, foi que cada vez menos há adesão das pessoas 

ao feriado do Souto do Rio, cada vez menos as pessoas pensam festejar o feriado, cada 

vez menos as pessoas pensam em deslocar-se ao Souto do Rio porque fica 

completamente fora da cidade. Temos que pensar que feriado queremos principalmente e 

como o queremos festejar. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Para finalizar, eu gostava também de questionar directamente a Senhora 

Vereadora da Cultura, Doutora Elsa Corga. Passou um ano sobre as actividades de 

complemento curricular, eu gostava que me informasse sobre o balanço desse ano, o 

balanço que pode fazer relativamente a essas actividades de complemento curricular.”----

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

--------- “Aproveito para fazer aqui mais um acrescento que tem a ver com o que o Nuno 

Ricardo acabou de dizer. Eu corroboro parcialmente com aquilo que ele disse. Não 

concordo com a questão de mudarmos para outro feriado, mas alguma coisa tem de ser 

feita relativamente ao feriado municipal de Águeda. Eu penso que todas as razões que 

ele aqui enunciou serão válidas, mas penso que aquela que está na base desta pouca 

adesão das pessoas ao feriado é o facto de, para a maioria das empresas de Águeda não 

ser feriado na prática. As pessoas fazem troca com a segunda-feira de Páscoa e de facto 

temos vindo a assistir a este desvirtuar do nosso feriado municipal. ------------------------------

--------- Eu penso que talvez a Câmara Municipal possa ter aqui um papel relevante no 

próximo ano, no sentido de tentar sensibilizar os empresários e também as populações, 

porque penso que isto tem sido feito de acordo com os empresários e as populações, no 

sentido de fazerem essa troca e ficarem completamente sem o sentido do Feriado 

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

--------- Não sei qual será a forma, poderemos depois todos pensar um pouco sobre isso, 
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mas penso que de facto alguma coisa tem de ser feita. Eu no feriado também me 

apercebi desse problema, já ao longo de vários anos. ------------------------------------------------

--------- As duas notas que eu trazia aqui para o Período de Antes da Ordem do Dia são 

as seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A primeira nota prende-se com a questão da certificação de contas, é recorrente, 

cada vez que falamos neste assunto. É apenas para fazer uma pergunta ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. É sabido por todos que foi um compromisso assumido 

nesta Assembleia. Na semana que vem estamos precisamente no meio deste ano dois 

mil e sete e eu queria saber se a Câmara já tem revisor oficial de contas para esse efeito, 

se já tem alguma deliberação tomada nesse sentido, se nos pode dizer quem é e se o 

processo está em andamento para a certificação das contas de dois mil e sete, que não 

sei ao certo se este trabalho será feito apenas à posteriori pela análise das contas, mas 

penso que seria provável que houvesse já um acompanhamento ao longo do ano para 

que esse trabalho possa ser mais efectivo no final. ---------------------------------------------------

--------- A segunda nota tem a ver com uma questão política, digamos assim, tem a ver 

com o actual estado de coisas e penso que o facto de estarmos a uma semana do meio 

do ano justifica esta reflexão muito breve, que tem a ver com a actuação da Câmara 

Municipal. Neste momento, aquilo que nós vamos vendo e ouvindo é que o Concelho está 

parado, não vemos obras nas Freguesias nem no Município. O Senhor Presidente alega 

que está a proceder a uma reorganização interna muito profunda na Câmara Municipal, 

que é de louvar, naturalmente, todos estes avanços tecnológicos na Câmara e de 

procedimentos, os quais são bem vindos. Mas, eu penso que após mais de um ano e 

meio de mandato e no meio deste ano de dois mil e sete é fundamental que se 

quantifiquem esses processos, porque não me parece que isto seja uma gestão 

equilibrada do município. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Partido Social Democrata teria seguido por outro caminho, porque fazer esta 

reorganização interna da Câmara com o preço de a parar quase completamente, porque 

esse é único argumento, pelo menos aparente, que vemos pela completa ausência de 

trabalhos na Câmara, pelo menos no exterior, penso que isso é mais ou menos fácil. O 

difícil seria fazer esta reorganização e toda esta mudança que se diz que está a ser feita, 

mantendo a actividade normal da Câmara e das Freguesias. --------------------------------------

--------- Penso que para justificar este estado de coisas seria fundamental a Câmara 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta nº. 3 de 22 de Junho de 2007 

 

8 

quantificar o que é que tem recolhido e obtido de resultados com esta reorganização.------

--------- Deixo aqui algumas questões ao Senhor Presidente para depois e posteriormente 

dar-nos uma resposta. Eu gostava de saber com estes novos procedimentos se têm 

entrado mais processos na Câmara Municipal e quantos? Quais são agora os prazos 

médios de resposta? Quanto dinheiro está, por exemplo a poupar com a integração dos 

Serviços Municipalizados na Câmara? Se tem havido mais pedidos de licenciamento e 

quantos? Se tem havido mais empresas a ser criadas e a propor-se instalar em Águeda e 

quantas? Quantos quilómetros de estrada foram pavimentados? Quantos quilómetros de 

estrada foram reparados? Quantas pessoas já recorreram àqueles tão bem enunciados 

processos simplificados instalados na Câmara? Quantas pessoas recorreram a esses 

processos simplificados e quais são os resultados práticos desses processos? E acima 

de tudo, penso que também é fundamental, haver uma comparação destes elementos 

com o passado, pelo menos há dois ou três anos atrás, para vermos se o preço que 

estamos a pagar com a paragem da Câmara para fazer esta reorganização compensa e 

se resulta ou não. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Penso que isto é fundamental para aferirmos a qualidade da gestão da Câmara, 

porque sem esses elementos, sem as comparações e estas qualificações, o “alibi” para a 

paragem da Câmara fica um pouco sem pé e ficamos apenas baseados na crença e na 

sensibilidade que o Senhor Presidente terá do sucesso de todas estas medidas. ------------

--------- Também penso que a sensibilidade de alguns munícipes particularmente atentos, 

como os Presidentes de Junta, não está a convergir com a sensibilidade do Executivo e já 

vamos ouvindo algumas queixas e algum lamentos por parte dos Presidentes de Junta, 

apesar dos constrangimentos naturais às suas funções e da sua dependência da Câmara 

em muitas áreas. Eu não me esqueço de numa das primeiras Assembleias em que o 

Senhor Presidente disse aqui alto e bom som, no âmbito da integração dos Serviços 

Municipalizados e falando directamente para os Presidentes de Junta, que caso não 

votassem aquela proposta de integração dos Serviços Municipalizados a Câmara não iria 

poupar o dinheiro que deveria poupar e depois não viessem cá pedir dinheiro porque 

depois não iria haver. Se isto não é uma forma de pressão sobre os Presidentes de Junta, 

eu não sei o que é que será. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Mesmo com estes constrangimentos já vamos ouvindo muitos reparos por parte 

dos Presidentes de Junta, não só no que toca à ausência de obras do Município como 
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também no natural e que é expectável apoio da Câmara na manutenção. Tem também 

por missão manter e preservar uma série de infra-estruturas e equipamentos e penso que 

essa manutenção não está a ser feita convenientemente, pelo menos é o que nós nos 

vamos apercebendo. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também levanto outra questão, não havendo grandes obras na Câmara e não 

sendo asseguradas estas manutenções, o que é que os funcionários da Câmara estarão 

a fazer? Também é outra questão que deixo ao Senhor Presidente, se estão a rentabilizar 

bem os funcionários da Câmara ----------------------------------------------------------------------------

--------- Eu termino com esta reflexão: Eu penso que para um Executivo que alicerça a sua 

postura nesta nova gestão, na implantação destes novos mecanismos e procedimentos, 

isto não estará assim a correr ainda muito bem. Parece-me que, às vezes, fico com a 

ideia, posso ser injusto, o Senhor Presidente certamente que quando nos quantificar os 

progressos irá desmentir esta minha impressão de que não passa muitas vezes de “show 

off”, eu penso que seria interessante analisar as promessas que o Partido Socialista fez 

ao longo destes quase dois anos de mandato e ver o que é que foi feito. Eu nem iria tão 

longe ao ponto de pegar no programa eleitoral do Partido Socialista aquando das 

eleições, mas apenas no Plano de Actividades que foi aprovado para o ano dois mil e 

sete e agora que estamos precisamente no meio do ano, para ver em que pé é que 

estamos e se realmente acreditam que estamos ainda a tempo de cumprir aquilo que está 

no Plano de Actividades e que o Senhor Presidente da Câmara tem apregoado.”------------

--------- Rui Pedro Pinho Carvalho: -----------------------------------------------------------------------

--------- “O que me traz aqui são duas situações particulares, às quais agradecia um 

esclarecimento por parte do Executivo Camarário. ----------------------------------------------------

--------- A primeira situação é relativamente ao novo traçado do Itinerário Complementar 

Dois, em que pretendemos saber qual é o ponto da situação para podermos elucidar a 

população da Freguesia de Aguada de Baixo. ----------------------------------------------------------

--------- A segunda situação é relativamente ao cruzamento que dá acesso às Almas de 

Areosa, devido ao facto de várias pessoas se estarem a manifestar e a fazerem mais 

pressão sobre a Junta de Freguesia. Eu agradecia que houvesse uma resposta também 

bastante elucidativa sobre o mesmo assunto, porque algumas pessoas da freguesia estão 

com o intuito, pelo menos chega-nos isso aos ouvidos, de tentar levar a situação por uns 

caminhos mais fortes e agressivos, que pensamos nós que não será a forma mais 
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adequada para nós lidarmos com as situações.”--------------------------------------------------------

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

--------- “Como uma questão prévia, gostaria de dizer aqui que o Carlos Franco que 

assume hoje as funções de Vereador da oposição, ao qual quero desejar nesta sua 

experiência um trabalho profícuo e de interesse no Município, que os Partidos tenham 

cada vez menos importância e que o Município seja, sobretudo, aquilo que seja o nosso 

norte, que a gente lute por aquilo que julga que é certo e que é verdadeiro. Mas que 

deixemos muitas vezes essa luta exacerbada, que às vezes estraga tudo sobretudo num 

País onde os Partidos mantêm-se estáticos e não melhoraram nada. Em toda a parte do 

mundo os Partidos vão-se reformulando, vão aprendendo, vão-se alterando por dentro, 

vão acompanhando a sociedade de que fazem parte, e aqui é como que se estatizou tudo 

e o Partido também está estático, parou e os partidos são os mesmos de há trinta anos, 

sem essa abertura à sociedade. Por conseguinte, é uma crítica que faço aos Partidos e 

também, há uma visão de partido errática, que todos nós temos quando às vezes 

defendemos causas tão comuns, embora por caminhos diversos. --------------------------------

--------- A segunda questão, que quero colocar ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, é uma questão que eu acho que tem importância para o Concelho de Águeda, 

que é o problema do parque eólico no Concelho de Águeda.---------------------------------------

--------- Houve um jornal que fez uma grande descrição, outros também falaram nesse 

assunto, e eu quero dizer-lhe, como Membro desta Assembleia e preocupando-me com 

as questões de Águeda, não estou muito bem a par do que é que se passou ou do que é 

que se passa relativamente a um apontar de um determinado momento para o parque 

eólico numa Freguesia deste Concelho, que depois terá mudado de localização, para 

outra muito próxima. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A minha pergunta é relativamente à minha ignorância sobre o que se passou e se 

há ainda caminho ou não de regresso à situação anterior e quais os passos, para eu 

poder responder às pessoas que me pressionam. -----------------------------------------------------

--------- Relativamente à questão aqui levantada sobre o feriado municipal, eu sou dos que 

pensam que já não há razão para manter o feriado municipal do Souto do Rio, mas a 

escolha de um dia é sempre uma questão, de certo modo, polémica e cria guerras, 

porque uns querem um dia, outros querem outro. É uma questão que levanta muitas 

questões. Por outro lado também houve Concelhos aqui próximos, que alteraram o seu 
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feriado municipal e depois voltaram ao mesmo. Eu não gostaria que andássemos aqui 

numa experimentação amadora escolhendo um dia e depois, mais tarde, reconhecer que 

aquele dia não interessa. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, este dia é que não diz nada actualmente, porque aquilo que eram as festas 

e arraiais há quarenta ou sessenta anos, hoje não têm razão de ser. Mas, é preciso que 

haja um consenso e aí julgo que são as várias forças que têm de discutir em conjunto 

para chegar a um consenso mais alargado relativamente a uma data em que valha a 

pena, em que todos nós nos irmanemos, em que todos nós façamos uma projecção das 

potencialidades do Concelho, da nossa parte cultural e outras e acho que isso é um 

assunto que podemos estudar e deixo aqui esta minha ideia como sugestão.”-----------------

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

--------- “Eu corroboro com as palavra ditas pelo meu colega de Aguada de Baixo. Como 

vocês sabem, parte da Freguesia de Aguada de Baixo não se tem desenvolvido nos 

últimos anos porque não há uma definição concreta para o futuro traçado do Itinerário 

Complementar Dois, situação que também afecta a Freguesia de Aguada de Cima, pelo 

que gostaria também que o Senhor Presidente da Câmara Municipal tomasse a iniciativa 

de definitivamente fazer com que o Itinerário Complementar Dois ande para a frente, 

porque realmente metade da Freguesia de Aguada de Baixo está estagnada visto que 

não sabem por onde é que passa a estrada e portanto nada se pode fazer naquela zona, 

afectando também a Freguesia de Aguada de Cima que está mesmo ao lado. ---------------

--------- Queria também fazer referência à questão dos buracos, uma vez que o Concelho 

está invadido de buracos. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ontem, tive oportunidade de ver uma intervenção da Câmara Municipal de Anadia 

em que fizeram o ramal numa empresa e no mesmo dia tiveram o cuidado de o tapar e 

meter tapete. Houve uns tempos em que foi prática corrente fazer-se isso aqui na Câmara 

Municipal de Águeda, mas actualmente deixou de se praticar, embora eu ache que se 

deveria voltar a praticar. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação aos buracos, eu falo pela minha Freguesia mas as outras estão iguais, 

acho que é altura de tomar iniciativa sobre essa questão, porque neste momento além de 

receber menos dinheiro da Câmara Municipal do que recebia, há dois anos que recebo 

menos, tenho também que resolver o problema de tapar os buracos visto que não tenho 

outra alternativa. Penso que a Câmara Municipal tem os mesmos funcionários e portanto 
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é uma questão de organização. E como copiar o que está bem não fica mal, acho que era 

a altura de copiar o modelo de Anadia, que tem sempre uma equipa a limpar valetas 

continuamente, uma vez que os prejuízos que já se verificam pela falta de limpeza das 

valetas são muitos e avultados. Já tenho repetido várias vezes esta situação e continua 

tudo na mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, nem tudo está mal porque, finalmente, tive hoje informação que para a 

semana as pessoas de Aguadalte, Bustelo, Cadaval e Póvoas vão ter a possibilidade de 

pedirem os contadores para ligarem a água para as suas casas. No entanto quero 

lembrar que a empreitada terminou há cerca de um ano. Acho que um ano é muito tempo 

à espera para as pessoas ligarem os contadores e ao longo deste ano deram-me várias 

desculpas, como a aprovação da Certiel, como a baixada, etc. Não sei se o Executivo tem 

conhecimento sobre o que esteve por trás das águas dessa empreitada, a qual deu muito 

trabalho à Junta de Freguesia para conseguir que se realizasse o poço que alimenta os 

reservatórios da água, bem como arranjar os terrenos e todo o resto. Este Executivo 

limitou-se a cumprir a empreitada. Foi um ano de paragem. ----------------------------------------

--------- A Câmara queixa-se que não tem dinheiro mas, não deve ser problema de 

dinheiro porque senão há um ano que as pessoas já tinham feito o pagamento das 

baixadas dos contadores e estariam já a ter, há um ano, água em casa que é um bem 

essencial. Eu sei que a questão da água, se calhar, não tem a projecção que tem a tal 

ceifeira na Pateira de Fermentelos. ------------------------------------------------------------------------

--------- Mas se estas pessoas, que estão actualmente neste Executivo, vivessem com 

objectivos, de certeza que se tinham mexido há um ano para que essa empreitada 

estivesse a decorrer e que as pessoas tivessem água naqueles locais, que há anos que 

andávamos a batalhar por isso. Eu lamento todo este tempo de espera, no entanto, fico 

contente por saber que para a semana, finalmente, vamos ter água naqueles lugares. -----

--------- Em relação à Zona Industrial Sul do Concelho, houve uma reunião há cerca de 

dois ou três meses e ficou de haver outra reunião, gostava que me esclarecessem se vai 

haver mais reuniões e se a Junta de Freguesia de Aguada de Cima vai fazer parte nas 

mesmas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ultimamente tem sido comum irem várias pessoas à Junta de Freguesia 

questionar que andavam a fazer uma nova Zona Industrial junto à Zona Industrial Sul, 

noutros terrenos e eu tenho respondido que não tenho conhecimento. Gostava que me 
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esclarecessem se estão a fazer algumas iniciativas para se criar uma nova Zona 

Industrial, penso que em São Martinho, porque as pessoas questionam-me no sentido de 

que andam a adquirir terrenos para fazer uma nova zona industrial e porque penso 

também que tenho a obrigação de saber se isso é para ir para a frente. ------------------------

--------- Como pertenço à Freguesia e sou o Presidente da Junta de Freguesia de Aguada 

de Cima gostava que fosse informado das iniciativas da Câmara e não ter que ler nos 

jornais que há visitas à Freguesia de Aguada de Cima e que o Presidente da Junta de 

Freguesia tem conhecimento dessas iniciativas através dos jornais, como foi o caso das 

últimas visitas ao campo de aviação de Aguada de Cima. -------------------------------------------

--------- Para terminar e porque à entrada do município li uma tabuleta que diz “Igualdade 

de Oportunidades”, gostava que me esclarecessem se os festejos do São Sebastião 

tiveram alguma comparticipação da Câmara e se a mordomia pagou as licenças para a 

realização da festa, isto apenas por uma questão de democracia e de igualdade com os 

outros festejos do Concelho.”---------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu também queria aqui fazer algumas perguntas ao Executivo, mas não queria 

que o Executivo parasse porque o Doutor Alberto Marques colocou algumas questões 

com pertinência e que eu também queria colocar. -----------------------------------------------------

--------- Gostava que depois, mais tarde, me dissessem quanto tempo esteve o Executivo 

parado para conseguir poupar nos combustíveis, para conseguir poupar nos telefones, 

para conseguir poupar nas horas extraordinárias. -----------------------------------------------------

--------- Gostava também que me dissessem, quanto tempo teve o Executivo, que está 

parado, para pagar as dívidas que os anteriores Executivos lhes deixaram.--------------------

--------- Gostava, também, que me dissessem quanto tempo esteve parado o Executivo 

para poder medir estradas que não têm os quilómetros ou metros que estão indicados e 

que cujo financiamento não é aquele nem é o real nem condiz com aquilo que lá está. ----

--------- Eu gostava de saber, quanto tempo esteve o Executivo parado para adquirir uma 

camioneta porque a outra não teve manutenção nem foi substituída em tempo. --------------

--------- Eu gostava que me dissesse quanto tempo é que o Executivo esteve parado para 

reparar as máquinas, a niveladora que não estava a funcionar e que está velha, 

necessitando constantemente de ser arranjada. -------------------------------------------------------

--------- Gostava também de saber, quanto tempo é que esteve parado o Executivo nas 
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Freguesias a arranjar as estradas mal construídas, já com buracos, não só pela falta de 

alcatrão e outros materiais que lá deviam estar e nunca lá foram postos, já com buracos, 

não só do dinheiro, porque custaram muito mais do que estava orçamentado e quanto 

tempo é que isso lhes custou para repararem essa parte. -------------------------------------------

--------- Em relação às obras bem feitas e há bem feitas, e aí o Engenheiro José Oliveira 

tem razão, gostava que me dissessem também, aquela obra bem feita em que tal como a 

Câmara de Anadia fez, Águeda também fez à saída de Travassô. Fizeram o buraco, 

puseram o alcatrão e logo de imediato passou a primeira camioneta e foi abaixo.”-----------

--------- Antes de dar a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, o Presidente da 

Mesa da Assembleia, introduziu uma matéria para esclarecimentos, usando da palavra 

nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------ -----

--------- “Como sabem, existe uma Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, numa 

determinada Sessão desta Assembleia Municipal pelos Grupos Municipais dos vários 

partidos com representação nesta Assembleia foram indicados quatro elementos: Doutora 

Maria Paula Cardoso (Partido Social Democrático), Doutor Manuel Antunes de Almeida 

(Partido Social Democrata), Doutora Carla Eliana Tavares (Partido Socialista), Doutor 

António Manuel Martins (Centro Democrata Social/ Partido Popular). Na ocasião, a Mesa 

e através de mim próprio, disse o seguinte: -------------------------------------------------------------

--------- “Ao declararem aceitar submeter-se a sufrágio, não têm que ser Membros da 

Assembleia, não tem sequer que haver eleição destas pessoas, é uma mera designação, 

se ninguém estiver em desacordo serão estes os responsáveis que a Assembleia 

Municipal indicará para integrar a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. -----------

--------- Entende a Mesa que não deve de haver votação, senão tínhamos que fazer 

também escrutínio secreto, mas como podem ser pessoas de fora da Assembleia, não 

tem que haver escrutínio, é uma mera designação. Como ninguém se opõe está 

aprovada a designação dos quatro representantes de Assembleia para esta Comissão.”---

--------- A Doutora Paula Cardoso a determinada altura enviou também uma carta ao 

Presidente da Mesa dizendo que por motivos da sua vida pessoal e profissional teria que 

deixar de representar o Partido Social Democrata nesta Comissão e que solicitava que 

através da Mesa, o Presidente do Grupo Municipal do Partido Social Democrata indicasse 

outro Membro para a substituir. -----------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa assim fez, pediu ao Senhor Coordenador do Grupo do 
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Partido Social Democrata, Doutor Antunes de Almeida, para que o seu Partido indicasse 

outro elemento. O Coordenador enviou uma carta ao Presidente da Mesa dizendo o 

seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Na qualidade de Coordenador do Grupo Social Democrata, com assento na 

Assembleia Municipal de Águeda, sou pela presente, a informar Vossa Excelência que o 

elemento da Assembleia Municipal escolhido por este grupo, na Assembleia Municipal, 

para substituir a Doutora Paula Graça Cardoso, que pediu a sua renúncia é o elemento 

da Assembleia José António Parada Figueira. ----------------------------------------------------------

--------- Assim, rogo-lhe o favor de comunicar à Comissão Concelhia de Protecção de 

Crianças e Jovens esta substituição, para os efeitos legais e achados por convenientes.”--

--------- Eu comuniquei já à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens que o elemento 

para substituir a Doutora Paula Cardoso é o Senhor José António Parada Figueira. Mas, 

hoje mesmo, o Membro da Assembleia que também tem assento na Comissão, Doutor 

António Martins, alertou para esta situação assim como o Membro Marques Vidal também 

alertou.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu penso que vamos seguir o mesmo procedimento, porque não vamos agora 

votar a substituição de um Membro que já foi votado. O Grupo Municipal indica quem é 

que quer para substituir o elemento que já tinha indicado, que por razões profissionais 

tem que se retirar. Alguém está em desacordo com esta metodologia?”-------------------------

--------- Relativamente a este assunto foram feitas as seguintes intervenções pelos 

Membros da Assembleia: -------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu só queria esclarecer que o que está em causa aqui, não são os Membros 

eleitos da Assembleia. A Assembleia é que tem que ter um elemento que faça parte da 

Comissão restrita, como representante da Assembleia Municipal. Portanto, o elemento 

que está em falta é designar oficialmente quem é o elemento que representa a 

Assembleia Municipal na Comissão restrita. -------------------------------------------------------------

--------- Eu fui à Comissão e mediante o que me foi dito, esta foi a ideia com que eu fiquei 

e por isso sugeri, ao Senhor Presidente da Mesa, que sendo esse procedimento rápido 

de tomar, se esse fosse o caminho, que o poderíamos tomar aqui. -------------------------------

--------- Mas, parece-me, que não é verdade aquilo que me foi dito e eu corro o risco 

também de estar a transmitir aquilo que não é correcto.”---------------------------------------------
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--------- Carla Eliana da Costa Tavares: -----------------------------------------------------------------

--------- “Isto não é assim tão complicado como isso, só que há questões legais que tem 

de ser cumpridas e segundo a Lei de Promoção e de Protecção das Crianças e Jovens 

em Perigo, os membros têm que ser indicados pela Assembleia Municipal, não pode ser o 

Senhor Presidente a indicar, muito embora já o tenha feito realmente. Foi lida a 

correspondência nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Mas, para que a Lei seja cumprida tem que ser uma indicação pela Assembleia 

Municipal e isso tem que ficar em acta. Ou seja, nada se tem a opor à indicação do 

Senhor José Parada Figueira, em substituição da Doutora Paula Cardoso. Mas, o que se 

sugere é apenas que isso seja deliberado pela Assembleia e seja uma indicação da 

Assembleia, seguindo certamente a mesma metodologia que foi adoptada anteriormente, 

mas que seja uma deliberação da Assembleia. ---------------------------------------------------------

--------- É só para esclarecer, não tem a ver com a Comissão restrita, os Membros que 

são indicados pela Assembleia fazem parte da Comissão alargada. Na Comissão restrita 

só faço parte eu, fazia parte a Doutora Paula Cardoso porque era a Presidente e eu fui 

indicada quando houve reunião da Comissão alargada e então não foi uma cooptação, 

mas fui indicada na altura. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por isso, não tem nada a ver com a restrita, o Senhor José Parada Figueira pode 

nem sequer vir a integrar a Comissão restrita, ele está indicado como representante da 

Assembleia Municipal para integrar a Comissão alargada.-------------------------------------------

--------- Depois, em sede de Comissão alargada, é que vai ter de haver uma nova reunião, 

vai ter que ser eleito um Presidente, mas em sede de Comissão alargada e não tem nada 

a ver com a Assembleia Municipal.”------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu acho que estamos a criar um problema onde não existe, porque o que foi feito 

foi exactamente aquilo que a Lei manda. -----------------------------------------------------------------

--------- Quem indicou os Membros do Partido indicou que não há votação e foi o Partido 

que indicou a mim e à Doutora Paula Cardoso como representantes da Assembleia 

Municipal, não havendo nenhuma votação para ninguém.”------------------------------------------ 

--------- Posta a votação a proposta de nomeação do Membro José António Parada 

Figueira para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, constatou-se que a 

mesma mereceu a aprovação unânime de toda a Assembleia Municipal. -----------------------
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--------- Não havendo mais intervenções neste Período de Antes da Ordem do Dia, o 

Executivo respondeu às questões que lhe foram colocadas nos seguintes termos: ----------

--------- Vereadora Elsa Margarida de Melo Corga: --------------------------------------------------

--------- “Para falar sobre o assunto que foi levantado acerca das actividades de 

enriquecimento curricular e do balanço deste ano lectivo, eu queria começar por referir 

que, sem dúvida nenhuma, que o balanço é positivo. -------------------------------------------------

--------- Estamos a falar de um Concelho em que as actividades de enriquecimento 

curricular tiveram uma taxa de cobertura de cem por cento, ou seja, todas as escolas do 

Concelho tiveram as actividades de enriquecimento curricular implementadas. Estamos a 

falar de um Concelho em que as actividades de enriquecimento curricular começaram a 

funcionar no dia dezoito de Setembro. Portanto, logo no início do ano lectivo, que aliás 

neste ano lectivo vai ser uma exigência porque no ano passado muitas Câmaras não 

iniciaram logo no início e nós conseguimos fazer isso. -----------------------------------------------

--------- Estamos a falar de um projecto que teve mais de vinte parceiros, parceiros que 

foram preferencialmente Instituições particulares de solidariedade social e Associações 

culturais, recreativas e desportivas. Portanto, demos preferência às entidades que 

existiam mais próximas dos nossos jovens, das nossas crianças e muitas delas que já 

trabalhavam com eles desde crianças, alguns tinham passado por lá, no Jardim de 

Infância, outros frequentavam o ATL. ---------------------------------------------------------------------

--------- Achámos que seriam as pessoas indicadas para trabalhar com estas crianças 

nestas actividades que se desenvolviam das quinze horas e trinta minutos, às dezassete 

horas e trinta e minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria ainda referir que tive possibilidade de ter conhecimento, que do Distrito de 

Aveiro, o Concelho de Águeda foi dos poucos que os alunos tinham inglês desde o 

primeiro ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós temos muitas escolas em que temos essa situação, o inglês está a funcionar 

desde o primeiro ano quando é obrigatório apenas nos terceiros e quartos anos. Nós 

entendemos que é importante os alunos terem essa actividade mais cedo e quem de 

direito também o ache importante, no entanto, por vezes é difícil de implementar. Nós 

conseguimos fazer isso quando muitos Concelhos têm uma percentagem de zero por 

cento nesta actividade. ----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Fizemos inquéritos junto dos Agrupamentos de Escolas, junto dos pais, algumas 
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questões foram levantadas, nomeadamente a carga horária destas actividades. Questões 

que nós fizemos chegar a quem de direito, mas que não dependem de nós. Portanto, a 

maioria das questões levantadas eram questões pedagógicas e não questões que tinham 

a ver com a implementação das actividades, não questões que tinham a ver directamente 

com a Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Foi-me pedido um balanço do ano lectivo e eu aproveitava para também, já 

projectar aquilo que vamos fazer no próximo ano lectivo.--------------------------------------------

--------- Vamos continuar com uma taxa de cobertura de cem por cento, não haja dúvida 

nisso, vamos iniciar no início do ano lectivo e vamos ter alguma diferença e mudança na 

forma de financiamento. Vamos atribuir um valor há hora por professores, até porque 

neste ano lectivo vai haver um valor mínimo a pagar aos professores, o que eu acho 

muito bem porque dá alguma dignidade também ao trabalho que desenvolvem, mas 

vamos também distinguir aqueles que cedem instalações e que com isso têm custos, que 

com isso também ajudam a dar melhores condições aos alunos, porque como sabem as 

nossas escolas neste momento, a maioria delas não tem condições para dar estas 

actividades, nomeadamente a actividade física e desportiva e portanto é uma mais valia 

termos estas Instituições que cedem as suas instalações. Obviamente que têm alguns 

custos e a nossa intenção é auxiliar nestes custos que têm acrescidos. ------------------------

--------- Também dar alguma bonificação a quem transporta as crianças, isto porque para 

as levar para as instalações na maioria dos casos é necessário um autocarro ou uma 

carrinha e também para aqueles que têm pessoas não docente a acompanhar as 

crianças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este ano lectivo para nós vai ser uma regra também na medida em que teremos, 

em todas as escolas, pessoal não docente a acompanhar este horário das quinze horas e 

trinta minutos, às dezassete horas e trinta minutos.”---------------------------------------------------

--------- Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------

--------- “Agora, eu iria começar por falar no feriado municipal. Eu acho que o feriado 

municipal é uma data que está desvalorizada há muitos anos, basicamente só os 

funcionários públicos é que gozam esta data, quase todos os que trabalham na privada 

esta data é trocada por outra. Eu coloco a mim mesmo a questão se vale a pena termos 

esta data como data de feriado. Agora eu também não sei que outra data escolheria, mas 

estou disponível que, no âmbito da Assembleia, discutam esse assunto e façam uma 
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proposta: se é de manter a data vamos tentar arranjar estratégias para melhorar, se é de 

mudar, apresentem uma data que nós possamos tratar alguma coisa no sentido de ter um 

feriado municipal mais relevante. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre o Itinerário Complementar Dois, que foi aqui falado por vários 

intervenientes, tanto quanto é do meu conhecimento, na Freguesia de Aguada de Cima e 

Aguada de Baixo está definido o corredor há bastante tempo e não há alterações. O 

problema que foi levantado aqui a respeito do cruzamento penso que será resolvido 

quando for duplicada a estrada que, penso que sabem, será por um corredor e que será 

feita uma nova via com duas faixas de cada lado, sem cruzamentos, com cruzamentos 

desnivelados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A única alteração que está aqui e ainda hoje tive oportunidade de assinar um 

ofício para a estradas de Portugal, que é uma alteração que se prende com a Freguesia 

de Trofa e Lamas dos Vouga do Vouga, propusemos à Estradas de Portugal que fosse 

mantido o actual traçado, que fosse alargado para as quatro faixas e aquilo que nos 

fizeram chegar foi um estudo que contempla essa situação mas contempla ainda uma 

hipótese B, que é a que vinha de trás. Estas duas opções e todo o trajecto vai ser 

colocado a discussão, segundo o que me disseram, até ao final do ano. Espero que 

cumpram, para estudo de impacto ambiental e para discussão pública. É a única 

alteração que eu conheço a respeito do traçado da zona sul, que está perfeitamente 

deferido já há vários anos. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Respondendo ao Senhor Engenheiro José Oliveira, aquilo que se passou 

relativamente à festa do São Sebastião teve as mesmas garantias que a festa das Almas 

da Areosa. A Câmara de Águeda não dá subsídios a festas, não deu nem a uma nem a 

outra, pelo que estamos no mesmo grau de comparticipação. -------------------------------------

--------- Sobre o campo de aviação, é de Águeda e nós vamos ter cuidado de pôr uma 

listagem dos Presidentes de Juntas sempre que lá formos para convidar os Senhores 

Presidentes de Junta a ir, mas são visitas que nós não entendemos que sejam 

relevantes, não foi uma inauguração, não foi uma mudança. É importante o serviço que 

vem para lá, estamos à espera do dia um de Julho para que esteja operacional porque 

estamos certos que é uma mais valia para o nosso Concelho. Sobre a pista de aviação 

nós havemos de falar aqui mais tarde. --------------------------------------------------------------------

--------- Posso-lhe garantir também que não estamos a comprar terrenos nenhuns em São 
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Martinho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à rede de águas que está pronta há um ano, o que acontece é que foi feita 

a rede mas esqueceram-se dos depósitos, os depósitos foram muito mais tarde e, a rede 

sem depósitos não funciona, é preciso pôr os depósitos, acabá-los e pô-los a funcionar 

para que a água possa jorrar nas torneiras, e é isso que vai acontecer agora.-----------------

--------- Respondendo ao Doutor Alberto Marques, que perguntou sobre a certificação de 

contas, estamos a dar passos já para saber quanto é que custa essa operação, para 

lançarmos a consulta ao mercado, para depois trazermos aqui para ratificação, 

obviamente, que é um preceito legal que iremos cumprir. -------------------------------------------

--------- Agora, acusam-me de falar sempre no passado mas são vocês que me levam 

para o passado porque eu só posso apresentar dados comparados com o passado. 

Agora, tenho alguma dificuldade porque as medições que estamos a fazer, que estamos 

a medir, não havia nada no passado e há muitas coisas que estamos a fazer a respeito 

disso. Há situações que foram aqui relatadas na Assembleia Municipal de que as Juntas 

de Freguesia compravam materiais muito mais baratos que a Câmara, neste momento 

isso já não acontece porque houve uma actuação no sentido de que fossem 

regularizados os créditos dos fornecedores da Câmara e isso vai-se revelar em 

economias substanciais. Agora quanto às contas, nós no final do ano vamos apresentar 

isso, vocês não se precisam de se preocupar, contrariamente ao passado, nós estamos a 

instituir uma contabilidade de custos, porque nós queremos saber onde é que é gasto o 

dinheiro todo da Câmara e vamos ter isso tudo transparente e estou convencido que 

iremos ser uma das primeiras Câmaras do País também a ter isso e vamos ter números 

para apresentar, porque a Câmara tem que ser gerida como uma empresa, a Câmara em 

número de trabalhadores é das maiores empresas do Concelho e como tal tem que ter 

uma gestão muito criteriosa e temos que saber aquilo que andamos a fazer.------------------

--------- Posso-vos dizer aqui que basta agora só mandarmos mais um esclarecimento, 

para termos um sector certificado da Câmara de Obras Particulares e o Gabinete de 

Atendimento ao Munícipe e todo o resto da Câmara está em certificação. ----------------------

--------- Não foi iniciado neste mandato mas foi revisto todo o procedimento e posso dar-

lhe números, por exemplo, em termos de Obras Particulares os prazos não têm nada a 

ver com o que eram no passado e eu vou dar-vos esses números todos. Agora, nós não 

conseguimos é chegar lá tão rapidamente quanto queríamos porque isto demora a 
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implementar, não tem dez funcionários, tem cerca de trezentos e setenta funcionários e 

tem uma estrutura alargada que demora a pôr a funcionar como nós queremos. Nós 

todas as semanas temos visitas de Câmara doutros pontos do País e eu acho que isto 

devia ser motivo de orgulho para todos. ------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Parque Eólico do Concelho de Águeda, é mais uma coisa do passado. 

Aquele Parque Eólico está colocado no Concelho vizinho. Temos uma informação do 

nosso consultor jurídico que diz que é muito difícil de ter. Tem uma abertura que estamos 

a explorar que eles dizem que mudaram aquilo por causa dos resultados do vento e nós 

pedimos esses estudos para ver se na realidade, eles confirmam aquilo que dizem que é 

verdade ou não. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para outros Parques poderá haver possibilidade mas será ao lado daquele, serão 

outras negociações e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Agadão conhece 

este dossier bastante bem. Eu falando, sobre o passado, acho que foi um processo que 

correu mal, que é mau para o Concelho e que eu não gostaria de falar.”------------------------

--------- Antes de iniciar a discussão dos vários pontos da Ordem do Dia, o Presidente da 

Mesa da Assembleia  usou da palavra para esclarecer o seguinte: -----------------------------

--------- “O Doutor António Martins, Membro da Assembleia, pediu para que fosse incluído 

na Ordem de Trabalhos mais um ponto suplementar, que é a Carta Educativa – 

Apreciação, informação e análise das sugestões apresentadas à Câmara Municipal no 

período de discussão pública. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Na sequência desse pedido dirigido ao Presidente da Mesa eu enderecei de 

imediato para o Senhor Presidente da Câmara Municipal para me dizer se efectivamente 

estava em condições, em termos de documentação e informação, para que este ponto 

fosse incluído. O Senhor Presidente respondeu-me que sim, que embora não esteja ainda 

concluído não se vê inconveniente em deferir o pedido. ---------------------------------------------

--------- Portanto, esta é a razão porque consta mais um ponto na Ordem de Trabalhos e 

que foi enviado aos Senhores Membros da Assembleia.”--------------------------------------------

--------- 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 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. ----------------------------- 
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------------------------------------- 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 quinquagésimo terceiro, número um, 

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

noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei cinco – 

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

--------- Iniciando este assunto, o Presidente da Câmara Municipal, no uso da palavra, 

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

--------- “Nós, como sabem, deslocamo-nos a Tampere, na Finlândia, integrado numa 

comitiva da Universidade de Aveiro e de Coimbra. Tive oportunidade de me deslocar com 

o Senhor Presidente da Assembleia e com o Senhor Director da Escola Superior 

Tecnológica e Gestão de Águeda e quem nos convidou em nome da Universidade de 

Aveiro foi o Senhor Professor Rosa Pires e o Doutor Carlos Rodrigues. ------------------------

--------- Daquilo que vimos, entendemos que seria interessante que o Doutor Carlos 

Rodrigues nos expusesse a todos o que é que é a Finlândia e qual foi o modelo que nós 

encontramos, que eu penso que vai muito de acordo com aquilo que está vertido no 

QREN e que vai ser a filosofia que vai ser seguida nos próximos anos.”-------------------------

-------- Seguidamente, usou da palavra o Presidente da Mesa da Assembleia, nos 

seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Aproveitava para, em nome da Assembleia, saudar a presença, nesta sede da 

Democracia Local, dos Senhor Professores Rosa Pires, Professor Doutor Estima de 

Oliveira e Professor Carlos Rodrigues, que me deram a honra e ao Senhor Presidente da 

Câmara de visitar esta cidade Finlandesa. Foi para mim uma grande honra e quero 

agradecer publicamente isso, e também agradecer a possibilidade que me deram de 

tomar contacto com uma sociedade na vanguarda do conhecimento e como iremos 

certamente assistir, muito temos a aprender, eu, pelo menos, aprendi bastante e também 

bebendo os saberes que me foram fornecidos por tão ilustres Professores da 

Universidade de Aveiro, que mais uma vez saúdo a sua presença.”------------------------------

--------- Dada a palavra ao Doutor Carlos Rodrigues, este, dando início a uma 
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apresentação sobre a cidade Finlandesa de Tampere, fez a seguinte intervenção: ----------

--------- “De uma forma muito breve, vou contar uma pequena história sobre a trajectória 

de desenvolvimento de uma cidade Finlandesa que permite obter ensinamentos 

extremamente válidos e eu vou frisar a palavra “ensinamentos”, porque está aqui em 

causa e o que esteve em causa nomeadamente na visita que fizemos a esta cidade na 

Finlândia, não foi uma tentativa de copiar aquilo que se faz quer na Finlândia quer nos 

Países Nórdicos em geral, porque penso que todos sabemos que têm culturas, condições 

e infra-estruturas diferentes, etc. Portanto, o que está em causa, de facto, é aquilo que a 

cidade como Tampere e a sua trajectória de desenvolvimento permite em termos de 

ensinamentos que se podem retirar da experiência desta cidade Finlandesa. -----------------

--------- Começo por abordar, de uma forma ainda mais breve, a génese da cidade de 

Tampere, é uma cidade recente, foi criada no Século XVIII e foi criada já com o objectivo 

de se transformar num dos grandes centros industriais da Finlândia e a cidade fica 

situada a cerca de cento e oitenta quilómetros da capital Helsínquia e tem uma população 

de cerca de duzentos mil habitantes. ----------------------------------------------------------------------

--------- Disse eu há pouco que esta cidade foi fundada já com os objectivos de se tornar o 

grande centro industrial e a razão para isso tem a ver com as condições naturais que 

marcam claramente esta região.” ---------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida, a propósito do assunto em apreço, foi dada a palavra aos Membros 

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

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

--------- “Sobre este ponto das informações da Câmara eu queria apresentar dois ou três 

aspectos muito graves. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A primeira questão tem a ver com a questão da reunião que houve com a nova 

Direcção da ACASA, eu queria saber se essa reunião significa alguma inversão no rumo 

que tem estado traçado, foi um assunto mais que debatido e discutido e saber se houve 

alguma alteração na decisão da Câmara de não comparticipar mais para a ACASA. --------

--------- A outra questão tem a ver com o ponto das informações que queria solicitar ao 

Senhor Presidente um documento, que era uma cópia, se possível, da carta de rescisão 

do contrato do assunto das eólicas e a informação da data em que a mesma foi recebida. 

--------- Finalmente, queria aproveitar para manifestar o meu regozijo pela intervenção da 

Vereadora Elsa Corga, pelo facto do Senhor Presidente da Câmara ter autorizado a 
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intervenção dos Senhores Vereadores, pena é que só depois do nosso Vereador Carlos 

Almeida ter pedido a suspensão de mandato e após insistentes, nomeadamente na última 

Assembleia, pedidos consecutivos para intervir nunca foi permitido, fico contente que 

tenha havido uma inversão nessa nova democracia e que mais vale tarde que nunca, que 

seja o começo de uma nova forma de actuar em relação à actuação dos Vereadores na 

Assembleia Municipal, os do poder e os da oposição.”------------------------------------------------

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

--------- “Aproveito para colocar uma questão ao Doutor Carlos Rodrigues. É óbvio que 

nós estamos a falar de divisões de vida, divisões de sociedade, divisões financeiras, 

divisões industriais, de povos completamente diferentes. Nós temos que estabelecer uma 

barreira entre povos do Sul e povos do Norte e sabemos perfeitamente, pelos nomes e 

pelas estatísticas, qual é a diferença. ---------------------------------------------------------------------

--------- O que está hoje em dia em questão é que me parece que os povos do Sul e eu 

estou a pôr esta situação por uma questão de experiência própria de conhecimento, de 

várias outras situações e gostaria de obter um “feed-back” relativamente a esta ideia que 

eu tenho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O que se passa é que relativamente aos Países do Sul, me parece que este tipo 

de exemplos serão difíceis de implementar rigorosamente da mesma forma ou de uma 

forma aproximada àquela que foram colocadas. O que me parece é que este tipo de visão 

antagónica entre o Norte e o Sul da Europa, ou digamos, as diferentes mentalidades que 

teremos que gerir, aliando-lhe ainda a visão Asiática, com mais propriedade o Senhor 

Presidente nos poderá transmitir porque fez uma viagem in loco ao One Zero (Singapura), 

cujo conteúdo já deveria ter transmitido e estamos à espera também que depois nos dê 

algum “feed-back” do que aduziram. ----------------------------------------------------------------------- 

--------- Todo este conjunto de experiências têm um timing que me parecem diferentes de 

aplicar nos Países do Sul e aquilo que eu gostaria de saber da experiência pessoal do 

Doutor Carlos Rodrigues e do que já viu é se nós temos efectivamente tempo, se temos 

capacidade face às realidades actuais e se é possível, em termos percentuais, saber 

quanto é que temos que acelerar para poder fazer coisas mais ou menos semelhantes, 

não iguais como é óbvio, a isto e a outras coisas que entretanto a vossa experiência vos 

tem dado.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: -------------------------------------------

--------- “Eu queria dizer que nós também em Portugal estamos a dar alguns passos nesta 

matéria da sociedade do conhecimento. ------------------------------------------------------------------

--------- Naturalmente que a Finlândia é um país muito mais desenvolvido que Portugal, 

que começou cedo nestas áreas, teve condições que também propiciaram a que hoje o 

sucesso seja já consolidado, mas temos visto no próprio Distrito de Aveiro e 

nomeadamente nos Municípios que integram a Grande Área Metropolitana muito com 

esta área do conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- Os Professores aqui hoje presentes da Universidade de Aveiro, poderiam dizer 

melhor e fazer o retrato do que se está a passar, mas ainda hoje, por mero acaso, eu 

peguei no Diário de Aveiro, que faz o seu Aniversário, e fez um suplemento especial 

sobre a sociedade do conhecimento e sobre Aveiro como pólo de inovação e 

desenvolvimento regional. Os passos que têm sido dados e a influência da Universidade 

de Aveiro nesta área da inovação e da sociedade do conhecimento.-----------------------------

--------- Eu vejo o retrato de incubadora de empresa que existe na Universidade de Aveiro; 

eu vejo que a Câmara de Oliveira do Bairro faz uma intervenção sobre inovação e 

desenvolvimento regional; eu vejo o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo a falar 

sobre inovação e desenvolvimento regional; eu vejo os responsáveis pelo Plano Regional 

do Ordenamento do Território dizendo que o próprio PROT vai definir o que é uma 

economia virada para a sociedade do conhecimento; eu vejo empresas que se vão 

constituindo na região de Aveiro sobre esta matéria, como “Aveiro Domus”; eu vejo 

prémios que Municípios da Grande Área Metropolitana de Aveiro, nomeadamente 

Estarreja sobre espaços Internet; eu vejo o Vouga Parque, que é um Parque Tecnológico 

e de inovação do Vouga que nasceu em Sever do Vouga e que já estabeleceu parcerias 

com a Biocant Parque em Cantanhede; eu vejo que vai nascer um parque de nova 

geração com apoio de vários Municípios da Grande Área Metropolitana de Aveiro, 

nomeadamente, Ílhavo, Vagos, Aveiro e o Presidente da Câmara Municipal de Ovar a 

intervir sobre vários projectos tecnológicos. -------------------------------------------------------------

--------- Em suma, um suplemento em que não vejo incluído Águeda e isso preocupa-me, 

porque nós efectivamente estamos a dar os primeiros passos nessa matéria, mas se esta 

viagem e daí a importância dela, constituiu um desafio é para nos fazer a todos. Eu penso 

que não se constrói uma sociedade de conhecimento como nós vimos ali, de um dia para 
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o outro. Isto implica uma mudança de mentalidade das pessoas, dos agentes económicos 

da forma como a Autarquia vê o desenvolvimento.-----------------------------------------------------

--------- Aquilo que nós aprendemos lá foi que a Autarquia é um facilitador do 

desenvolvimento. Aquilo é um sistema liberal e não se está à espera que seja o estado a 

construir a sociedade de conhecimento. O estado dá o seu contributo. Viram na 

apresentação que há uma percentagenzinha para começar os projectos e os programas, 

depois tem que haver uma envolvência das empresas e das universidades, numa relação 

de parceria consistente porque todos acham que vão lucrar com isso, lucrar no sentido do 

desenvolvimento da sua cidade e da sua terra. ---------------------------------------------------------

--------- Portanto, este desafio é que é importante e eu, naturalmente com a função que 

exerço e porque acompanhei esta viagem do Senhor Presidente, penso que está na hora 

de Águeda também começar a pontificar.  Sei que há uma relação importante com a 

ESTGA que está a consolidar parcerias e é isso que nós devemos desenvolver, penso 

que é a grande lição desta viagem. Mas, pedia ao Senhor Presidente da Câmara que não 

abandonasse esta perspectiva. Eu sei que ele gosta desta área, que aparentemente não 

é uma área muito popular e penso que é uma área que não deve atravessar questões de 

carácter partidário. Construir uma cidade do conhecimento deve ser um objectivo geral, 

para o interesse geral e que não deve ser uma questão para luta Partidária. ------------------

---------- Era esta mensagem que eu queria deixar à Assembleia Municipal, colhendo 

naturalmente a minha perspectiva sobre esta matéria, mas não deixando de dizer uma 

coisa para terminar. O que nós vimos na Finlândia está a ser experimentado em Portugal 

e pela União Europeia em matéria de tratamento do quadro de referência estratégico 

nacional. Se acompanharem, essas matérias, o que importa hoje é mais o investimento 

no imaterial, não é tanto o investimento no material. Mas nós temos um problema em 

Portugal, que é o facto de ainda nos faltar muito em termos materiais para atingir 

determinados patamares.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, temos esse problema que temos que ultrapassar, mas a abordagem é 

uma abordagem intermunicipal, não podemos estar à espera de implementar em Águeda 

como em Tampere, ou seja, transportar como se fossem papel químico aqui uma história, 

como viram. Houve determinados acontecimentos na história económica industrial da 

cidade que permitiram que ela hoje atingisse aquele nível. Mas, em Portugal, um País 

pequeno como o nosso, os investimentos têm que ser cada vez mais intermunicipais e 
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por isso é que é importante a nossa integração na Grande Área Metropolitana de Aveiro. -

--------- Também há uma perspectiva em Portugal que cada Concelho quer ter um parque 

tecnológico e isso também é desperdício de fundos, porque parques como estes que 

vocês viram, podem servir várias cidades de uma região e essa é que deve ser a 

abordagem, em economia de escala. Foi isso que eu aprendi lá, é importante a economia 

de escala. Em Portugal nós funcionamos em capelinha, todos os Concelhos querem ter 

na sua área territorial uma coisa importante, mas o que é importante é que o 

desenvolvimento seja feito em parceria desta forma e que permita que todos os 

intervenientes e naturalmente o QREN privilegia os projectos intermunicipais. Águeda o 

que tem é que apanhar o comboio e não o perder. ----------------------------------------------------

--------- Os de Tampere foram buscar duas Universidades a Helsínquia, nós temos que ir 

buscar a nossa parcela e dar o nosso contributo para um projecto integrado dentro da 

Grande Metropolitana de Aveiro, deste Aveiro Pólo de Invocação e Desenvolvimento 

Regional, mas temos que efectivamente não perder o comboio porque, estamos 

atrasados nessa matéria, isso digo com toda a frontalidade, nós estamos atrasados e 

temos que recuperar o tempo perdido. --------------------------------------------------------------------

--------- Era esta mensagem que eu queria deixar sobre esta matéria.”---------------------------

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

--------- “Eu hoje não era para intervir mas perante esta apresentação quero dizer que 

concordo perfeitamente com as suas palavras sobre esta matéria, mas também quero 

dizer duas coisas sobre isto.----------------------------------------------------------------------------------

--------- É preciso olharmos para os enquadramentos relativos que existem lá e que 

existem cá. Lá, por aquilo que me apercebi, a Câmara Municipal é efectivamente o pólo 

motivador de toda uma região e de todo um conjunto de Instituições e que tem soberania 

sobre um conjunto de instituições, sobre as universidades, sobre os hospitais, sobre 

diversos tipos de situações que, no actual sistema Português, isto não é possível e limita-

nos claramente. Esta é uma questão que nós não nos podemos esquecer. Quando 

olhamos para estes exemplos temos depois que os saber transportar para Portugal e aí, 

claramente, há uma diferença enormíssima nessa matéria. -----------------------------------------

--------- Mas nós já levamos alguma vantagem, nós não precisamos de usurpar 

universidades. Já cá temos a nossa Escola Tecnologia, já cá temos no fundo o nosso 

Pólo Universitário, eventualmente, em vez de usurparmos temos é que acarinhá-los mais 
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e dar-lhes um outro tipo de desenvolvimento. -----------------------------------------------------------

--------- O que eu queria dizer era apresentar aqui simplesmente duas sugestões ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, mas antes vou dizer-lhe o seguinte: Sei que 

muitas vezes é criticado pelas viagens que faz. Eu quero-lhe dizer que não o critico e 

acho muito bem que as faça. Penso que é fundamental que se vejam novas experiências 

para o nosso próprio Concelho e que sejam aqui aplicadas. Agora, nós temos várias 

geminações, nós temos várias viagens feitas, nós temos que ter depois trabalho feito na 

prática, que é o mais importante. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto a esta questão, deixo-lhe simplesmente como exemplo uma coisa tão 

simples quanto isto: Nós temos uma Escola Superior de Tecnologia, eles têm 

Universidades, nós temos alunos nossos que andam cá, eles têm alunos lá por 

intermédio do Senhor Presidente da Câmara em conjunto com a ESTGA, em conjunto 

com a Universidade de Aveiro, porque não criarmos em conjunto com os empresários de 

Águeda, e aí Senhor Presidente é sua função como pólo aglutinador, criar um intercâmbio 

de estágios entre alunos de Tampere e alunos de Águeda? Penso que este seria o 

primeiro passo importante para começarmos a dar sinal à sociedade civil que é 

fundamental que isso exista e quanto a isso, não estaremos concerteza à espera que 

sejam os empresários a reunirem-se e a tratar disso. Se calhar a Universidade pode 

tentar mas, obviamente, sempre, do meu ponto de vista, com o apoio da Câmara porque 

é a Entidade que consegue chamar as pessoas todas à mesma mesa. Não sei se é 

possível, termos contactos com as autoridades em Tampere mas não precisamos de nos 

geminarmos, precisamos é de mais intercâmbio nessa matéria. -----------------------------------

--------- Outra questão que quero colocar é a seguinte: Eu sei que o Senhor Presidente já 

criou uma linha verde para os empresários. Mas eu acho que é demasiadamente pouco, 

eu penso que esta Câmara merecia que tivesse um Vereador ou o Senhor Presidente 

com um Gabinete de Apoio à captação de investimentos, à captação de empresários, a 

um conjunto de situações e que não se passa por uma mera linha de apoio. Nos dias que 

hoje correm é fundamental que nós saibamos dar a cara com os nossos projectos e para 

tal não pode ser o meu técnico a faze-lo, tem que ser os administradores das empresas a 

darem a cara nestes projectos.”-----------------------------------------------------------------------------

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

--------- “A minha pergunta vai directamente para o Doutor Carlos Rodrigues, que fez a 
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visita e que concerteza já conhecia antes, que é a questão que se prende com a 

diferença de organização, quer territorial quer administrativa, num País e noutro. ------------

--------- A minha primeira questão é saber se nos sabe explicar a forma de funcionamento 

das Autarquias de lá, bem como as competências, porque diz aqui no livro que se alguma 

Autarquia quisesse mexer naquilo que é intocável no Governo Central caía o “carmo e a 

trindade”. Nós não podemos transpor nem de uma forma indirecta aquilo que se fez lá 

para aquilo que se fez cá, nem a história é a mesma, nem sequer as competências das 

Autarquias são iguais, nem o financiamento, porque o que eu deduzi da sua brilhante 

exposição foi que lá a Câmara entra sempre com uma pequena parte. Depois tem o 

sentido agregador e vai junto das empresas, das instituições, do Governo Central e até 

dos fundos comunitários e todos dão as mãos para fazer aquilo que é o que nos mostrou. 

--------- Em Portugal ou se muda o sistema ou isso é totalmente impraticável, porque o 

que nós estamos aqui a falar é em boas vontades. Mas, é preciso que depois os 

instrumentos jurídico-administrativos permitam essa conjugação de esforços para que 

isso se faça cá.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Em segundo lugar, foi anunciada também ligação com a Câmara Municipal de 

Águeda que fez para aqui um Plano Estratégico e não é de agora, eu não gosto muito de 

falar no passado, prefiro falar do futuro. Também se fala numa incubadora de empresas 

em Águeda já há muito tempo. Quando ouvi aqui falar em incubadora de empresas 

recordei-me logo daquilo que é falado em Águeda mas que nunca vai à prática. Por isso é 

que eu queria ver como é que nós temos essa possibilidade de arranjar a tal incubadora. 

Nos Concelhos limítrofes, como área industrial, Águeda é o Concelho mais forte, tem 

mais indústria do que Aveiro e do que Oliveira do Bairro, é portanto, no Sul do Distrito, o 

Concelho mais industrial. Por conseguinte, havia todas as razões se houvesse vontade 

dos empreendedores e da Câmara Municipal e doutros agentes para ser aqui a tal 

incubadora de empresas, com novas tecnologias e avançar, mas também não se tem 

feito nada e eu pergunto: Que caminho?”---------------------------------------------------------------- 

--------- Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------

--------- “Eu queria agradecer publicamente ao Doutor Carlos Rodrigues, principal 

dinamizador desta viagem, também ao Professor Rosa Pires que nos acompanhou e que 

incentivou e que foi o primeiro a falar em Tampere logo nos primeiros tempos em que 

tomei funções na Câmara Municipal e aquilo que eu posso dizer é que vi uma cidade 
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obviamente diferente mas que há pontos comuns e há coisas que nós devemos lutar para 

chegar lá. A cooperação não é só dos países nórdicos, nós também podemos cooperar 

aqui. Agora aquilo que se passa é que nós temos cimentada uma cultura individualista e é 

preciso mudar isto e isto está a ser obrigatório mudar inclusivamente pelo Governo. O 

Governo diz às Autarquias que “...ou vocês se entendem no âmbito das NUTs ou então 

não há dinheiro para ninguém”.------------------------------------------------------------------------------

--------- As Câmaras que não falam umas com as outras têm que se sentar à mesa e têm 

que começar a discutir estratégias. Obviamente que esta situação noutros países 

começou há vinte anos e eu comecei por Espanha, Bilbau, onde fui encontrar um 

Governo Regional, nós andamos aqui a definir o QREN e a saber sobre Regulamentos, 

fui lá há um ano e meio praticamente e eles já tinham tudo definido e ainda não havia 

nada definido em termos de Bruxelas para onde é que ia o dinheiro, mas eles já sabiam 

que quando ele viesse era para aquilo que eram as áreas de apostas deles e isto leva 

para outra situação que é Planeamento, planear o que é que vamos fazer, nós temos que 

saber quais são as áreas para onde é que vamos. ----------------------------------------------------

--------- Aqui em Águeda não temos ainda esse planeamento mas lá chegaremos, não 

temos dois anos de mandato e esperamos brevemente apresentar mais algumas coisas.--

--------- Na Finlândia eles têm uma coisa que é o “Brothers in Arms” que eu gostei muito 

que é “irmãos em armas” ou seja, eles tiveram uma cultura que também facilitou, eles 

estiveram juntos, independentemente das explorações políticas, a defender o seu País. E 

nós aqui também temos cores políticas diferentes mas, temos de nos entender naquilo 

que é essencial e isto é uma mudança grande de filosofia e de forma de estar, porque se 

nós puxarmos uns para cada lado e nunca tivermos objectivos comuns, nós vamos ser 

cada vez mais pequeninos. É isto que nos vai acontecer. -------------------------------------------

--------- Sobre Singapura eu terei muito prazer em apresentar aqui um dia destes, numa 

próxima Assembleia, uma curta exposição sobre Singapura porque também aprendi lá 

bastante. Eu posso dizer-vos que Singapura tem um sistema de qualidade comprometido 

desde o Primeiro Ministro até ao último dos funcionários públicos, em que cada um sabe 

a sua missão. Obviamente que em Portugal isto é muito complicado, mas se nós não nos 

organizarmos, se nós não soubermos o trabalho que um tem de fazer andamos aqui aos 

encontrões a competir por nada. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Basicamente aqui nós temos de ter planeamento, saber ter objectivos e arriscar. 
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Eles apostaram nos sítios certos mas também apostaram em duas ou três oportunidades, 

não puseram os ovos todos no mesmo cesto porque podiam não resultar. ---------------------

--------- Agora o que há de essencial nisto e aquilo e aquilo que aprendemos lá é que é 

preciso mudar a mentalidade, não podemos ser uns para cada lado, temos de cooperar 

muito mais e entendermos aquilo que é essencial para conseguir ter objectivos de um 

médio / longo prazo, não é para amanhã, é para daqui a dez, quinze anos começar a 

construir uma trajectória.”--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Carlos Rodrigues: -----------------------------------------------------------------------------------

--------- “Eu penso que vou repetir aquilo que disse logo da apresentação, que nós não 

podemos tentar copiar aquilo que se fez em Tampere, ou seja, eu tive o cuidado de dizer 

que é um exemplo bom para nos fornecer ensinamentos para melhorarmos em termos de 

estratégias de desenvolvimento económico. ------------------------------------------------------------

--------- Eu reforço a ideia de que uma das grandes lições que Tampere dá, é a 

necessidade de ter as Universidades, os Politécnicos, as Autarquias e as Empresas a 

trabalharem em conjunto e mais de que no sentido da boa vontade porque é mais do que 

isso, é com o sentido de que vão retirar benefícios desse trabalho conjunto. Mas não é só 

uma questão de boa vontade, é logo uma postura que visa benefícios e para isso 

acontecer também há um trabalho que tem que ser feito, que é o trabalho de ciar a ideia 

de que é neste espírito associativo que se conseguem os maiores benefícios. Um dos 

grandes benefícios que Tampere tirou foi exactamente o acréscimo da sua capacidade 

em termos de aceder, por exemplo, a fundos ou de optimizar a utilização de fundos 

europeus e de fundos nacionais, porque estas alianças entre as diferentes Instituições de 

Tampere permitiram criar uma plataforma extremamente forte, ou seja, com argumentos 

de grande peso, quer junto de Helsínquia quer junto de Bruxelas. --------------------------------

--------- Portanto, quanto a mim a grande lição de Tampere é que há uma necessidade de 

começar a trabalhar em conjunto, de uma diversidade de Instituições começarem a 

convergirem em termos de objectivos e em termos de Planos para o futuro. -------------------

--------- Neste momento há concepções que permitem começar a olhar para o futuro de 

uma forma mais optimista. Agora, é essencialmente, de facto, nós aprendermos a 

trabalhar em conjunto. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente à divisão Norte/ Sul, é claro que há muitos termos económicos, 

culturais, reorganização social, etc., mas, no entanto, eu conheço experiências no Sul da 
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Europa que copiam aquilo que está em curso no Norte da Europa mas que aprenderam 

muito com os países do Norte da Europa e até na Grécia há regiões que neste momento 

estão a sair do seu estatuto de região menos favorecida em termos europeus e que já 

ultrapassaram inclusive o estatuto de região de convergência neste novo Quadro 

Comunitário de Apoio e que utilizaram muitos dos princípios de organização, a estratégica 

que os Nórdicos utilizam. Portanto é alguma massa crítica, mas que estão a utilizar 

muitos exemplos Nórdicos a traduzi-los para a realidade Grega que é uma realidade 

completamente diferente também, o que reforça a ideia do que o que nós temos que fazer 

é aprender com eles, não no sentido de copiar mas aprender, que são duas coisas 

completamente diferentes. Eu penso que ir lá é diferente do que ir à Internet, o contactar 

com as pessoas, cheirar um bocadinho o tipo de organização e a forma como eles 

trabalham é extremamente importante para depois cá, repito, sem copiar, mas tentando 

traduzir para a prática aquilo que se aprendeu. ---------------------------------------------------------

--------- Para finalizar e relativamente às competências das Câmara Municipais na 

Finlândia, as Câmaras Municipais não gerem, não têm qualquer poder sobre as 

Universidades. Têm sobre grande parte dos Politécnicos, sobre Escolas Secundárias e 

Primárias, mas sobre as Universidades não, que são em termos de enquadramento legal 

é o enquadramento legal nacional e têm autonomia em termos de gestão. Têm em termos 

de gestão de estabelecimentos de saúde e muito na base da Associação de Municípios, 

porque os Municípios Finlandeses são obrigados por lei, a pertencer a Associações de 

Municípios e por exemplo, aquele Programa dos Centros de Competência é gerido numa 

base regional. Portanto, é esta Associação de Municípios que gere esse programa. --------

--------- Já agora, para ilustrar de alguma forma como os Municípios colaboram uns com 

os outros, há um Município perto de Tampere, muito mais pequenino, e que tem na 

página da Internet a sua mensagem de marketing do Município, que é “Estamos Perto”, 

ou seja, a mensagem de marketing não incide nada sobre o concelho propriamente dito, 

mas sobre a sua localização vizinha, Tampere. Isto é, eles reconhecem que sem a 

liderança do Município de Tampere pela massa crítica e prestígio que tem, que não 

consegue entrar também na onda do desenvolvimento de Tampere. Portanto, é 

relativamente fácil estabelecer formas de cooperação. -----------------------------------------------

--------- Relativamente ao financiamento, os Municípios Finlandeses têm capacidade para  
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gerar receitas a partir de impostos recebem uma parte dos impostos cobrados pelo 

Estado e é uma das principais fontes de receita.” ------------------------------------------------------

--------- Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------

--------- “Eu acho que o quadro legislativo e as leis que temos são aquelas com que nos 

temos que gerir, mas nós não aproveitamos todas as virtualidades que elas têm porque 

as leis não impedem que uma Autarquia mobilize uma Universidade, ou mobilize 

empresas para se juntarem e cooperarem. Isso é, respondendo ao Doutor Alberto 

Marques, é muito daquele trabalho que não se vê, que é falar com entidades e isto de 

falar leva muito tempo porque é preciso ganhar confiança para pormos as pessoas a 

cooperar. Depois, também há aqui tempos diferentes de intervenção e uma das 

dificuldades de Tampere é como é que gerem os tempos das Universidades, dos 

empresários e das Autarquias, porque são tempos diferentes. Quanto às Universidades 

vamos analisar e vamos estudar; as Autarquias havemos de fazer; os empresários é já e 

é preciso conjugar estes tempos para avançar. --------------------------------------------------------

--------- Agora, passando para a nossa relação, nós temos procurado caminhos com a 

Universidade de Aveiro, temos tido bastantes reuniões para diferentes assuntos e com a 

Escola Superior de Tecnologia, estamos aqui a procurar alguma coisa. Temos uma 

candidatura que falta só homologar ao I Centro para fazer uma rede de Inovação e 

Competitividade que visa isso mesmo, aproximar a Autarquia, a Escola Superior, 

Associações Empresariais e empresários. Estamos a dar o pontapé de partida para isso. 

Entendemos que é esse o caminho e vamos tentar, no prazo de um ano, dar um primeiro 

passo para cimentar o passo seguinte, para irmos mais longe. Não vou dizer que vamos 

fazer para aí muito betão e trazer para aí muitos centros de competências, etc., porque 

aquilo que eu penso relativamente a muito betão que está a surgir aqui à volta é que ele 

vai ficar vazio, porque as experiências que eu tenho visto noutros países, é que em 

relação a isto, é preciso ter massa crítica e não é dois ou três ali mais dois ou três acolá, 

nós temos de saber estabelecer alianças e potenciar aquilo que temos e nós dentro de 

Águeda temos empresas que podem ir buscar e devem ir buscar muito conhecimento à 

Universidade e é este caminho que vamos procurar trilhar, fazer esta aproximação, é para 

ser feita com total abertura, transparência e frontalidade, porque só assim é que se 

conseguem construir estes pontos, mas isto é um trabalho que outros começaram, como 

viram, há não sei quantos anos. ----------------------------------------------------------------------------
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--------- Nós não vamos querer obter resultados amanhã, é cimentar e criar um caminho, é 

uma trajectória de desenvolvimento e aí assim posso-vos dizer que daquilo que eu 

conheço dos concelhos e estratégias vizinhas não estaremos mal colocados”. ---------------

--------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: -------------------------------------------

--------- “Agradeço ao Professor Carlos Rodrigues e aos Professores Doutor Rosa Pires e 

Senhor Estima de Oliveira esta intervenção que tiveram na Assembleia, que é útil. Há 

sempre uma possibilidade de fazermos isto, que é sessões específicas para tratar desta 

matéria. Eu lembro que há Comissões criadas destas matérias que podem organizar 

formas de debate, porque esta ideia de mudar mentalidades também passa por debater 

os assuntos e se as coisas não forem faladas as mentalidades continuarão a ser sempre 

as mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Faltou referir há pouco, uma das experiências conhecidas em Tampere, que é a 

ideia de cidade criativa. Foi pouco dado em foco isto e não se fique com a ideia que isto é 

conhecimento científico, saberes das Universidades, economia do conhecimento 

científico, não, é economia do conhecimento cultural, a cidade aposta muito na cultura, 

nas indústrias culturais e isso implica mudanças de mentalidades e de educação. Não 

esquecer que a Finlândia é dos países que mais investe em educação. Nós também 

investimos muito, mas pelos vistos, não há muitos resultados em Portugal. Hoje, que 

vamos discutir a Carta Educativa, é um sinal também, para reflectirmos. -----------------------

--------- Quando se gasta dinheiro em cultura está a apostar-se também na 

competitividade das cidades. É preciso não esquecer isto. Eu aprendi essas duas 

vertentes lá: a parte do conhecimento científico, dos saberes, das Universidades, mas 

também uma aposta no investimento cultural, nas indústrias culturais.” -------------------------

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

--------- “Eu penso que tenho que fazer aqui um pequeno reparo ao Senhor Presidente da 

Assembleia. Acho que ele foi há pouco um bocadinho injusto com o Senhor Presidente da 

Câmara e eu estou convencido que Senhor Presidente da Câmara o anda a mimar 

demais, dá o aval sempre com ele e depois o Senhor chega aqui abre o jornal e diz que a 

Câmara de Águeda não estava lá. -------------------------------------------------------------------------

--------- Uma vez que os pontos da informação do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal foram relativamente esclarecidos e que um dos pontos refere que houve uma 

reunião do Senhor Presidente com o Ministério da Administração Interna onde se falou de 
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prevenções de intempéries, nomeadamente, problemas relativos a cheias e eu queria 

perguntar ao Senhor Presidente, porque a informação não contempla, quais são as 

medidas que foram discutidas e quais são as medidas que vão ser implementadas pelo 

INAE e pela Câmara. Se as medidas que faladas são meras medidas de recurso ou se 

são medidas de planeamento etápicas e que visam, efectivamente, vir a resolver o 

problema de riscos a longo prazo. --------------------------------------------------------------------------

--------- Queria também que me esclarecesse sobre uma questão que está nas 

informações do Senhor Presidente e que tem a ver com a casa pronta e com uma reunião 

que o Senhor terá tido com o Senhor Secretário de Estado da Justiça, que eu não 

assimilei muito bem esta relação Secretário de Estado de Justiça/ Casa Pronta, creio que 

não tem a ver com nenhuma nova cadeia para Águeda. ---------------------------------------------

--------- Das muitas informações que há e daquilo que vem fluentemente também na 

comunicação social, eu não queria deixar de passar aqui uma questão que me parece 

que absorve, de facto, um bocadinho os timings da Câmara e do Senhor Presidente que é 

efectivamente um motivo a que qualquer dia está transformado num case study, e que é o 

problema da ceifeira. Eu gostaria que a ceifeira tivesse impacto prático, que já teve e que 

está a ter neste momento, mas há dias, Senhor Presidente, devo confessar-lhe que abri 

um dos vespertinos locais onde vi uma fotografia sua ao lado de uma senhora e estava 

escrito por cima “O Pato Bravo” e até me questionei se estavam a chamar “Pato Bravo” 

ao Presidente depois de ler vi que se referia a um concurso por iniciativa da Senhora 

Vereadora, que foi promovido com as escolinhas para dar um nome à ceifeira e depois 

finalmente fiquei tranquilo. É efectivamente uma óptima medida de promoção e de 

marketing da ceifeira e pus-me a pensar, Senhor Presidente, que poderia dar uma ajuda 

ao Presidente, a ceifeira até podia ser mais explorada, ocupar mais as nossas mentes, 

enquanto que o Senhor vai planeando, e o Senhor até já disse que isso leva algum tempo 

e é preciso viajar pela Europa, é preciso planos consertados e estruturados para nós 

depois andarmos um bocadinho mais depressa e recuperarmos o tempo perdido e 

lembrei-me, Senhor Presidente, porque não promover agora um jornalzinho entre as 

escolinhas e o “Pato Bravo”? Porque acho que podemos continuar com este caso que eu 

acredito que pode até tornar-se num símbolo Municipal – A Ceifeira na Pateira. Eu já não 

vou tão longe, mas até pensei, em que se podia promover o registo do “Pato Bravo” no 

Instituto de Protecção Industrial, penso que o Senhor Presidente tem boas relações com 
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os canadianos e eles poderiam promover depois o nome das ceifeiras todas que vendem 

para os Estados Unidos e darem-nos uma percentagem, a ceifeira teria um contador e os 

americanos pagavam por jacinto. E também, Senhora Vereadora, acções de  

merchandising à volta do “Pato Bravo”, porque não fazer uns bonés, uns portas-chaves 

umas T’shirts? Porque não promover o Jacinto Mágico? Já que também a Câmara há 

dias promoveu um concurso de design. Tudo isto são acções que podem levar a Câmara 

a promover determinado tipo de iniciativas. Eu estou só a dar sugestões para que se 

possa fazer uma história mais profunda de um caso que pode ser transformado 

efectivamente em muito mais que uma mera ceifeira. ------------------------------------------------

--------- Eu colocaria a questão ao Senhor Presidente se, de facto, é intenção do Executivo 

continuar com esta acção de promoção de um tema muitas vezes me ajuda também a 

esconder alguns outros e se essa intenção que ele pressupostamente possa ter, ele 

pretende aproveita-la em termos financeiros, pedagógicos e culturais ou se meramente, 

isto não passou de uma acção que entretanto vai acabar. ------------------------------------------

--------- Uma outra questão relativamente às informações do Senhor Presidente, tem a ver 

com a ACASA. Relativamente a esta matéria eu queria protestar de alguma forma daquilo 

que me foi dito e daquilo que foi transmitido, a discriminação continua a ser feita 

relativamente à equidade entre cidadãos deste país e protestar também contra as 

afirmações do representante do STAL, produzidas na comunicação social, que gostaria 

de ver uma acção judicial movida por esse sindicato para impedir atribuições dos 

subsídios que a Câmara Municipal atribuiu às Associações e a outras Instituições do 

concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Gostava de saber também, se é verdade aquilo que eu li e que também me 

pareceu que terá sido veiculado pela boca do Senhor Presidente da Câmara, 

corroborando aquilo que supostamente possa ter sido verdade, que a ACASA para fazer 

pressão sobre a Câmara reteve pagamentos de fundo, de Maio, que tinha disponível aos 

seus associados para que a Câmara entretanto cumprisse com as prestações que tinha 

em atraso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Finalmente, desafio o Senhor Presidente da Câmara a providenciar a reposição da 

mais elementar justiça que se consume em obrigações, direitos e regalias iguais para 

todos os cidadãos. Se há casos de precariedade social. Eles devem ser enquadrados 

dentro dos pagamentos legais de apoio social a cidadãos desfavorecidos. O que o 
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Senhor Presidente está a ajudar a promover, a coberto de uma lei absolutamente 

anacrónica, é não mais que um tratamento desigual e injusto, e direi mais, moralmente 

inconstitucional entre cidadãos do mesmo país ao manter um subsídio que estabelece 

diferenças equitativas de prestações sociais entre os cidadãos deste país.” -------------------

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

--------- “Eu não era para intervir sobre esta questão mas como o meu colega António 

Martins falou na questão da Pateira, que é uma questão que me toca de perto, 

nomeadamente sobre a limpeza dos jacintos, resolvi  intervir não para a fazer qualquer 

tipo de humor sobre nenhuma questão, apenas para pôr problemas concretos. Aliás, 

ainda hoje, a propósito da ceifeira, foi preciso a Junta de Freguesia promover o 

desencalhe da máquina, que tivemos que mobilizar cerca de dez pessoas e puxar a 

máquina com uma corda porque estava encalhada e não conseguiu sair de onde estava e 

esse tipo de assistência nós fazemos constantemente. ----------------------------------------------

--------- A propósito disso, o Parque da Pateira foi em grande parte sacrificado e destruído 

com a questão da limpeza dos jacintos. Acontece que a recuperação do Parque tem 

estado a ser feita em grande parte pela Junta de Freguesia de Espinhel. A Câmara tem 

tido uma participação infelizmente menor, apesar do Parque ser Municipal. -------------------

--------- Era só isto que queria dizer, não quero aqui fazer qualquer tipo de humor, porque 

não estou com vontade nenhuma de fazer humor com coisas sérias. ----------------------------

--------- Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------

--------- Quanto às questões colocadas pelo Doutor António Martins, sobre a reunião que 

houve em Lisboa no Ministério da Administração Interna sobre as intempéries, foi sobre 

as cheias, aquilo que nós apresentamos e esperamos que seja feito, foi o mesmo dossier 

que apresentamos ao Senhor Secretário de Estado do Ambiente, que são as 

intervenções que são necessárias fazer nos dois aterros, em Óis da Ribeira e aqui no de 

Águeda, para alargar a capacidade de escoamento das águas. Que são obviamente 

obras de fundo e que poderão minimizar o problema das cheias em Águeda. -----------------

--------- Sobre a Casa Pronta, é uma iniciativa do Ministério da Justiça que lidera este 

processo porque as conservatórias pertencem ao Ministério da Justiça. Na próxima 

semana, na terça-feira, vamos ter aqui uma reunião em Águeda sobre este projecto e 

Águeda foi escolhida como um dos Municípios piloto para testar esta metodologia. No que 

é que vai consistir a Casa Pronta? Uma pessoa que quer fazer a escritura de uma casa 
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vai dirigir-se à conservatória, a partir do momento que fica a funcionar, porque depois virá 

para a Loja do Cidadão a funcionar aqui na Câmara, e pode fazer a escritura no próprio 

momento, se optar por uma das minutas preexistentes. Isto porque vai haver uma ligação 

directa às finanças que pode pagar de imediato o IMT respectivo, e uma ligação à 

Câmara onde pode obter o número da licença de utilização. Se quiser uma escritura 

especial, ou for algo mais complicado, ou se a casa for bastante antiga e não tiver uma 

licença de utilização emitida poderia fazer este processo no prazo de cinco dias dirigindo-

se ao mesmo local porque estará, em princípio, tudo resolvido para dar resposta neste 

curto prazo espaço de tempo para se poder fazer escrituras. --------------------------------------

--------- Mais uma vez foi verificado o avanço que temos em termos tecnológicos. 

Portanto, somos o município escolhido para isto. ------------------------------------------------------

--------- Quanto ao humor, há coisas que foram ditas humoristicamente, mas que pode ter 

muito de verdade, porque nós temos de ver que a acção que tivemos da limpeza da 

Pateira foi uma, há um trajecto que é preciso percorrer e a Pateira há de ser, pelo menos 

dentro daquilo que penso e das potencialidades que tem, um local lucrativo, em que o 

merchandising, as vendas do “Pato Bravo” que não será a Ceifeira mas poderão ser 

miniaturas da Ceifeira, poderá ser os bonés, as camisolas ou produtos alusivos à Pateira, 

poderá suportar os custos de manutenção, porque nós temos de ir para uma coisa que se 

chama sustentabilidade. Estas coisas do dinheiro público ser elástico e dar para tudo já 

foi tempo e nós quando fazemos alguma coisa temos de procurar saber como é que a 

vamos manter. Esta questão do “Pato Bravo” tem uma razão de ser, tem um caminho 

para andar. Há aqui uma trajectória que é preciso caminhar e essa trajectória está a ser 

definida, temos espaços concretos e também temos muita conversa de bastidores para 

convencer as pessoas que há caminhos para andar. Vamos dizer publicamente que não 

será muito compatível termos caça na Pateira com um projecto turístico de elevado nível. 

--------- Quanto à intervenção da Ceifeira neste momento, felizmente está com menos 

utilização, mas está com a intervenção necessária para não deixar reproduzir, mais 

aqueles que vão aparecendo e tenho que agradecer à Junta de Freguesia de Espinhel 

que, vamos dizê-lo, foi inexcedível no que se refere a todo o acompanhamento da 

Ceifeira e do trabalho que foi feito enquanto ela esteve lá e pelos vistos hoje, que eu nem 

tinha conhecimento disso. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à ACASA, a posição da Câmara é que temos as transferências 
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suspensas. Houve uma reunião com a actual direcção da ACASA, em que nos foram 

expostas determinadas exposições e ficaram de nos apresentar uma proposta eventual 

de continuidade, que nos estamos a analisar. Neste momento estão as transferências 

suspensas para a ACASA. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Não temos conhecimento de qualquer retenção por causa de dinheiros que não 

tenham sido transferidos. Desconhecemos em absoluto. Quanto às declarações que 

foram feitas relativamente aos problemas relacionados com a fome, aquilo que eu tive 

oportunidade de dizer foi que se há problemas com funcionários da Câmara têm o meu 

Gabinete à disposição para apresentar esses mesmos problemas, até ao momento 

nenhum caso me foi apresentado e portanto cada um pode tirar as suas conclusões”.------

--------- TRÊS. DOIS. UM – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à Alteração dos artigos oitavo, décimo primeiro e vigésimo quarto do Regulamento 

do Plano Director Municipal, nos termos do disposto no artigo septuagésimo nono, do 

Decreto-Lei número trezentos e oitenta, barra, noventa e nove de vinte e dois de 

Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei número trezentos e dez, barra, 

noventa e três, de dez de Dezembro, e nos artigos quinquagésimo terceiro, número dois, 

alínea a), quinquagésimo terceiro, número três e sexagésimo quarto, número seis, alínea 

a), da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, na redacção conferida pela Lei cinco-A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

--------- Ao iniciar este ponto, o Presidente da Câmara Municipal, no uso da palavra, 

prestou os seguintes esclarecimentos: --------------------------------------------------------------------

--------- “Era só para referir que este ponto já cá veio e foi aprovado por todos, por 

unanimidade, só como chegou a Lisboa e uma jurista achou que tinha que ser feito um 

outro procedimento e achou que não deveria passar assim. Mas nós fomos a Lisboa, 

àquela entidade que nos disse para fazer assim, mas uma jurista disse depois que não 

podia ser e voltou tudo para trás e estamos aqui com mais de seis meses de atraso para 

resolver um problema que é premente para muitas empresas de Águeda”. --------------------

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

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

maioria, com uma abstenção, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal quanto 

à alteração dos artigos oitavo, décimo primeiro e vigésimo quarto do Regulamento do 
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Plano Director Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------

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

quanto ao Novo Regulamento das Feiras e Mercado do Município de Águeda e da Venda 

Ambulante, nos termos da alínea a), número dois, do artigo quinquagésimo terceiro e 

alínea a), número seis, do artigo sexagésimo quarto, da Lei número cento e sessenta e 

nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção conferida pela Lei 

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

--------- A propósito do assunto em apreço, foram feitas as seguintes intervenções: ----------

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

--------- “Apenas uma intervenção telegráfica para dizer que o grupo do Partido Social 

Democrata vota favoravelmente neste Regulamento e confiamos que esteja de acordo 

com as necessidades para o funcionamento do mercado e para responder à procura que 

o mesmo tem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero apenas fazer aqui uma ressalva porque ao longo dos últimos anos 

especialmente enquanto estive na ACOAG, fui-me apercebendo e isto já não é de agora, 

já vem de há muitos anos, de uma lacuna muito grave no Regulamento. É que ele existe 

e até nem é mau, mas depois não é cumprido na integra, não me refiro àquilo 

recorrentemente aqui falamos, como toda a gente fala sobre o lixo que fica no fim, essa é 

de facto uma preocupação, mas há outro aspecto mais directo e impacto económico mais 

profundo, que tem a ver com a existência, sábado após sábado, continuo a passar por lá 

e continuo a ver vendedores de fruta, de roupas, etc., em zonas onde não podem 

naturalmente estar. Tenho até sérias dúvidas sobre a sua licença como vendedores 

ambulantes. O que é certo é que chamo regularmente a atenção das forças da autoridade 

e dos fiscais da Câmara e essa situação continua a acontecer recorrentemente. -------------

--------- Só a título de exemplo, quando muitas pessoas sabem o tipo de obrigação e de 

investimento que um comerciante tem que fazer para vender fruta no seu 

estabelecimento, são investimentos avultadíssimos em termos de condições de 

armazenamento, etc. e vemos frequentemente nos dias de praça e na véspera vários 

vendedores ambulantes com diversos produtos à venda, por exemplo na Rua Rio Grande 

do Sul, entre o Lino Coelho e o mercado, com os agentes da autoridade na esquina junto 

do mercado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Era esse alerta que eu queria fazer ao Senhor Presidente da Câmara que fizesse 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta nº. 3 de 22 de Junho de 2007 

 

41 

uma recomendação especial aos Serviços de Fiscalização da Câmara, para que 

garantisse que este Regulamento, que me parece na generalidade bom e funcional, seja 

de facto aplicado e cumprido.” -------------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: -------------------------------------------

--------- “Só para dizer que temos trabalhado várias vezes e tem havido várias 

intervenções das forças de segurança, só que não tem havido com aquela regularidade 

que seria necessária para estes casos. Vamos voltar a reforçar esse pedido para ver se 

mantêm e se criamos também condições para que aqueles que queiram possam ir lá para 

dentro, embora também com taxas adequadas.”--------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir acerca deste assunto, o Senhor 

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

maioria, com uma abstenção, deliberou aprovar o Regulamento das Feiras e Mercado do 

Município de Águeda e da Venda Ambulante. ----------------------------------------------------------

--------- TRÊS . TRÊS – CARTA EDUCATIVA: ----------------------------------------------------------

--------- TRÊS . TRÊS . UM – Apreciação, informação e análise das sugestões 

apresentadas à Câmara Municipal no período de discussão pública ----------------------------- 

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

palavra aos Membros da Assembleia Municipal: -------------------------------------------------------

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

--------- “Eu queria informar esta Assembleia que na sequência da apresentação do estudo 

técnico sobre a Carta Educativa e friso do “estudo técnico” e não da Carta Educativa, foi 

solicitada a reunião da Comissão por entender que o assunto era de importância 

transcendente para pré-discussão em sede de Assembleia Municipal e que deveríamos, 

como Comissão desta, munir a Assembleia de um documento de análise, facilitador da 

discussão, dentro de critérios de absoluta isenção que devem, por obrigatoriedade moral,  

nortear todas as iniciativas desta ou de qualquer outra Comissão nomeada por esta 

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

--------- Quero ainda deixar claro a esta Assembleia, à Comunicação Social e aos 

munícipes em geral, a convicção clara que esta Comissão tem absoluta competência 

para gerar informação quantitativa e valorativa porque não lhe está vedada a iniciativa de 

recorrer a quaisquer dados disponíveis ou a entidades julgadas de interesse relevante 

e/ou competência técnica para a ajudar a produzir informação credível e útil. -----------------
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--------- Foram feitas duas convocatórias com uma semana de antecedência. Foram 

solicitados, a alguns autarcas, alguns elementos de análise em função de diversos 

comentários vindos a público na Comunicação Social. ----------------------------------------------- 

--------- A primeira reunião, marcada para as dezoito horas e quarenta e cinco minutos,  só 

registou quórum cerca das vinte horas com a chegada da Doutora Carla Tavares. A 

segunda não registou quórum para funcionar, porque dos oito membros só apareceram o 

Presidente, a Paula Franco e o Fernando Jorge Ferrão  e apesar de uma hora de espera 

não apareceu mais ninguém. Não foi por isso possível produzir documento oficial a ser 

presente a esta Assembleia, cuja cópia, era intenção, fazer chegar, pela via hierárquica, 

ao Senhor Presidente do Executivo. Para efeitos de bom e objectivo funcionamento da 

Comissão solicito aos Grupos Municipais com elementos na mesma o favor de 

verificarem da disponibilidade e oportunidade por exemplo a participação de Presidentes 

de Juntas de Freguesia na Comissão, destes para fazer face aos compromissos 

assumidos quando aceitaram o cargo. Procederem, se assim o entenderem, a eventuais 

substituições tidas por adequadas face aos contornos da vida profissional ou pessoal dos 

seus representantes. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- As Comissões foram nomeadas para trabalhar e servir de apoio às decisões da 

Assembleia Municipal e por tal facto os seus membros, que aceitaram a candidatura 

política de livre vontade, têm de estar disponíveis para intervir, não quando podem, mas 

quando é necessário. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Se num passado, não muito distante, as Comissões representavam muito pouco 

para esta Assembleia hoje não podem nem devem ser um “inevitável pró-forma 

institucional”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Lamento que a Comissão de Educação, Desporto, Juventude, Cultura, Saúde, 

Acção Social e Organização de Eventos tenha sido até ao momento a única sacrificada, 

já que as outras se mantêm inoperacionais, porventura por falta de matéria relevante para 

intervir, mas esse facto não releva nem desculpabiliza e, não podendo marcar reuniões a 

contento de todas as partes, tive sempre a preocupação de as marcar com razoável 

antecedência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Creio, e vou acreditar, que todos os que continuarem ou os que possam vir a 

substituir  farão um esforço para que, no futuro, estas falhas sejam ultrapassadas. ----------

-------- Retomando o tema em apreço, informo que, foram presentes à Comissão dois 
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documentos cujo conteúdo mais não manifestava que “estados de espírito” e cuja 

apreciação não sobrelevou para além das projecções estatísticas e outros elementos de 

carácter pedagógico entretanto reproduzidos no Estudo Técnico, para além de outros 

elementos nucleares em apreciação, por exemplo o Plano Estratégico. Chegou-nos um 

documento  do membro da Assembleia Manuel Campos, em representação da Junta de 

Freguesia de Espinhel e outro documento do membro da Assembleia e da Comissão, 

Vasco Oliveira, na qualidade de presidente da Junta de Freguesia de Belazaima, se bem 

que bastante sucinto relativamente a posterior documento, dirigido ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Águeda e que todos nós temos em mãos. ------------------------------

-------- Na discussão possível, e não continuada nem terminada, os membros presentes 

levantaram, abordaram e debateram algumas questões entendidas de necessária 

ponderação face à decisão final do Desenho da Carta Educativa. --------------------------------

-------- Estudo Técnico apresentado é não mais que isso. Carece agora de decisão política 

para ser implementado. O facto de o Governo ter um entendimento, oficial, sobre estas 

matérias não nos obriga a consumir uma decisão que possamos entender estar 

adulterada face às nossas realidades, necessidades e entendimentos. Poderemos ter de 

o implementar… mas tal também poderá acontecer sem o nosso aval político... -------------

--------- Fundamental, é que o texto e desenho final da Carta Educativa não deve nem 

pode ser dissociado  do Plano de Desenvolvimento Estratégico Global do Concelho;  

Redimensionamento da Divisão Administrativa; Plano de Coesão Concelhio: Povoamento 

e Mobilidade Laboral; Plano Director Municipal: Urbanismo e Ambiente;  Plano de 

Desenvolvimento Infra-Estruturas Turísticas; Plano de Política Social e Saúde; Plano de 

Reconversão de Parques Industriais do Concelho; Plano Municipal de Transportes e 

Mobilidade Urbana, horários escolares, fábricas. ------------------------------------------------------

--------- A definição e implementação da Carta Educativa não pode nem deve obedecer à 

capelização nem às alianças sectoriais e de ocasião, é um plano Municipal Global. O 

Estudo Técnico enferma de incorrecções valorativas, evidencia alguns erros de 

apreciação e  julgamento. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Decisão estratégica e política sobre o Plano Sustentabilidade da Zona Serrana: 

Inversão do fluxo de despovoamento para refluxo de repovoamento controlado e 

progressivo; temos que estabelecer medidas de Incentivos claros, objectivos e palpáveis; 

temos que pensar que a zona serrana tem que ter um eixo estruturante de cariz 
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intermunicipal; temos que pensar eventualmente em Perpendiculares de apoio viário 

nascente/poente, Valongo / Castanheira / Póvoa Vale Trigo; Plano Específico de 

Equilíbrio e Consolidação Ambiental. Não foi a Comissão que falou, nas Presidências 

Abertas, em Zonas Industriais na Zona Serrana! -------------------------------------------------------

--------- A Câmara tem que controlar a gestão de terrenos de construção e infra-

estruturação a custos controlados / Habitação Social na Zona Serrana. Temos que 

estabelecer Planos de Reordenamento Florestal e Combate a Incêndios, etc. ----------------

--------- Portanto, com base em tudo isto a comissão entende lançar para o seio da 

discussão todo este tipo de itens, do ponto de vista que aqui foram levantados e 

discutidos só para dizer que uma casa nunca se começa a não ser por um plano. -----------

--------- E o aparecimento da Carta Educativa, que gerou reacções absolutamente 

redutoras em termos de visão do que é uma Carta Educativa, porque as pessoas 

entenderam no imediato que o Estudo Técnico, que aqui foi apresentado estava a 

consumar e estava a deitar fogo a algumas casas, a Comissão quer lembrar que aquilo 

que foi apresentado, volto a frisar, foi um Estudo Técnico, que foi feito por algumas 

pessoas com algumas competências na área técnica e que entenderam, que jogando 

com as estatísticas e os números que era assim que deveria ficar. -------------------------------

--------- Não é assim que tem que ficar. Ficará como nós o entendermos, o que não 

podemos e é isso que a Comissão quer transmitir, porque é uma comissão Global da 

Assembleia e porque é uma Comissão que está obrigada , moral e materialmente a 

produzir trabalho Municipal e não trabalho para defender imagens e posições de 

freguesias. O que a Comissão quer chamar à atenção é que todos estes pontos devem 

ser debatidos esquecendo-nos nós que somos Presidentes de Junta, que somos 

habitantes de uma determinada freguesia e que aquilo que está aqui em discussão é algo 

muito mais importante que a redutora visão daquilo que nos parece ser pessoalmente 

nosso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Comissão queria deixar esse alerta e eu como Presidente da Comissão queria 

também que esta Assembleia usasse a informação que aqui foi dada para corrigir 

algumas situações que de facto eu gostava e quero, enquanto estiver na Comissão, que 

esta comissão esteja actuante, activa e para isso as pessoas têm que se comprometer, 

têm que colaborar e participar para que nós possamos dar a esta Assembleia, alguns 

meios de discussão rebuscados, mais estudados, mais diluídos, para que a Assembleia 
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possa tomar algumas decisões que são importantes nesta matéria e porventura noutras 

matérias, também bastante importantes que aí vêm com o desenvolver da actividade do 

Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “A histórica Freguesia de Espinhel é uma das maiores do Concelho de Águeda, 

sendo também uma das que mais contribui para as finanças públicas, designadamente 

para a Câmara Municipal de Águeda, por formas diversas. -----------------------------------------

--------- Não obstante as grandes receitas financeiras geradas para o erário público, e ao 

contrário de outras Freguesias, à nossa terra de gente ordeira e trabalhadora, têm sido 

repetidas vezes negados os nossos legítimos direitos. -----------------------------------------------

--------- Já o Posto Médico foi sendo sucessivamente desviado para outras terras vizinhas, 

para servir interesses políticos alheios, sempre com a justificação de que tal equipamento 

também era para servir a Freguesia de Espinhel. ------------------------------------------------------

--------- Claro que depois a instalação daquela unidade de saúde passou a ser-nos 

simplesmente recusada. --------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mais uma vez para servir interesses políticos alheios, quando Fermentelos quis 

uma Escola C+S, agora EB dois, três, mas como não tinha um número de alunos locais 

que justificasse tal equipamento, nada melhor que obrigar mais de metade dos alunos da 

Freguesia de Espinhel a frequentar aquela distante escola, sem transportes capazes. -----

--------- Então os nossos sacrificados alunos, passaram a ter que se levantar de 

madrugada, com várias mudanças de transporte e esperando ao mau tempo vezes sem 

conta, nas paragens e nas mudanças de Espinhel, de Paradela, da Piedade e ainda na 

Giesta de Oiã, que chegasse o autocarro seguinte. ---------------------------------------------------

-------- Após chegar à autarquia, foram precisos vários anos de muitos contactos, muitas 

insistências, enfrentando eu sempre muito desprezo e a maior irresponsabilidade para 

conseguir reduzir tão grande patifaria. --------------------------------------------------------------------

-------- Mas enquanto outras terras à nossa volta já tem tudo e ainda conseguem sempre 

mais, a vasta terra Espinhelense está em pleno processo de desertificação com a fuga de 

muitas pessoas, especialmente jovens, porquanto o progresso continua a passar-nos ao 

lado, e a vermos a riqueza produzida pela nossa laboriosa Freguesia a ser investida nos 

privilegiados do costume. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por exemplo, nos últimos quarenta anos só a povoação de Espinhel, sede da 
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Freguesia, perdeu mais de metade da população. Na nossa sempre desprezada 

Freguesia de gente pacífica e produtiva, que não deve nada ao Concelho de Águeda e 

muito menos aos seus políticos, não há nada do pouco que temos que tenha sido obtido 

em prejuízo doutros. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No entanto, perante a inveja e má vontade dos nossos inimigos internos e 

externos, a actual gestão autárquica da Lista Independente, integrada por pessoas com 

princípios de lealdade e transparência, tem procurado inverter a nossa muito difícil 

situação, desenvolvendo desde mil novecentos e noventa e oito, com muitos sacrifícios e 

prejuízos pessoais, toda uma esforçada dinâmica de serviço público, para isso tem sido 

fundamental o apoio material e financeiro de muitos e bons amigos. -----------------------------

--------- Só que não basta todo este nosso esforço isolado, demasiado solitário. Ainda há 

poucos anos, voltaram a sabotar-nos um importante projecto de desenvolvimento, ficando 

com a construção do Parque da Pateira por metade do projecto, apesar do financiamento 

assegurado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E agora a história volta a repetir-se da pior maneira, com os poderosos da política 

a sacrificar a nossa Freguesia sem qualquer vergonha, para servir certos interesses 

alheios que voltaram a falar muito mais alto. Os compromissos assumidos e aprovados 

pela Câmara e pela Assembleia Municipal de Águeda, afinal não têm qualquer valor. ------

--------- Acalentámos a defraudada esperança, de que a nova Câmara Municipal de 

Águeda iria fazer justiça e melhorar a situação geral da nossa Freguesia. ----------------------

--------- Em vez disso, querem mandar para o lixo, o compromisso consagrado no Plano 

de Actividades de dois mil e sete, de construir o Centro Educativo, quando já tinham 

definido o local de implantação e de terem incumbido a Junta de preparar a negociação 

dos terrenos, o que foi cumprido da nossa parte. ------------------------------------------------------

--------- Mas a Carta Educativa, cozinhada ao sabor de certas conveniências, é um 

verdadeiro absurdo, que não resiste a qualquer análise matemática e contraria os 

princípios elementares da sociologia, ou simplesmente da sensatez. ----------------------------

--------- Por exemplo, apenas contabilizaram como alunos do Ensino Básico da Freguesia 

de Espinhel, os oitenta e quatro que este ano frequentaram as Escolas locais. Acontece 

que há cerca de quarenta alunos que tiveram de frequentar diversas outras Escolas 

exteriores, por falta de condições locais. -----------------------------------------------------------------

--------- Aliás, o total de alunos das Freguesias de Espinhel e Óis da Ribeira é semelhante 
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aos alunos da Freguesia de Macinhata do Vouga, que são cerca de cento e sessenta nas 

duas situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Provavelmente, aquela pretensa regra dos duzentos e cinquenta alunos para a 

construção de um Centro Educativo, não se deve aplicar a Macinhata. Está claro, não é 

?!... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O que mais de mal ainda nos estará reservado? ----------------------------------------------

------- E depois, por mais uma questão de especial exclusividade, para além de sermos a 

única das grandes Freguesias não contemplada com Centro Educativo nessa pseudo 

Carta Educativa, ainda nos querem premiar com a nossa desagregação social, enviando 

os nossos alunos para três direcções diferentes: para Águeda, para Barrô e para 

Recardães. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Deve ser a terrível, velha e estafada lógica do dividir para reinar. -----------------------

--------- Nunca tivemos interesses expansionistas sobre as terras vizinhas, mas quando 

em mil novecentos e noventa e oito assumi funções autárquicas, mais de metade da 

nossa verdadeira área territorial, estava a ser atribuída a várias das Freguesias que nos 

cercam, com algumas intenções declaradas de anexação. -----------------------------------------

--------- Ainda só foi possível recuperar uma parte dessa nossa área territorial, tendo como 

principal consequência a perda continuada de importantes receitas financeiras para a 

nossa Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tudo isto representa um roubo longamente continuado, demasiado descarado e 

sem dúvida criminoso. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Voltando à problemática escolar, andaram a fazer umas estranhas reuniões nas 

Escolas sem passar confiança à Junta, saindo de lá as pessoas confundidas e 

convencidas de que os culpados de toda esta triste tramóia, eram os autarcas da 

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

--------- Tendo decretado o próximo fecho das Escolas de Casal de Álvaro, de Oronhe e 

da Piedade, a Senhora Vereadora Doutora Elsa Corga, telefonou-me no dia dez de Maio 

querendo que a Junta de Freguesia avalizasse nesse mesmo dia, a decisão de tais 

encerramentos para comunicar à Direcção Regional de Educação do Centro. 

Naturalmente que nos recusámos a avalizar assim na hora, uma decisão para a qual não 

fomos ouvidos nem achados. Tudo isto representa o maior atentado alguma vez sofrido 

pela nossa Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------
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--------- A nossa revolta ultrapassa todas as medidas. ------------------------------------------------

--------- Porque Independentemente tem mais valor a nossa terra, vamos fazer valer a 

nossa imensa indignação, mas esta história não pára aqui. -----------------------------------------

--------- Pois não vamos deixar que nos continuem a roubar impunemente. ---------------------

--------- Aproveito para manifestar todo o nosso apoio e solidariedade às Freguesias de 

Agadão, de Belazaima do Chão e de Castanheira do Vouga, para a instalação de um 

Centro Educativo conjunto.” ----------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu venho aqui na qualidade de coordenador do Grupo Municipal desta 

Assembleia do Partido Social Democrata, para dizer ao Senhor Presidente, que dado 

tratar-se de uma matéria de máxima importância, e que é potencialmente geradora de 

conflitos, porque as pessoas muitas vezes destas matérias jogam muito com a emoção e 

às vezes esquecem-se um pouco uma certa racionalidade, e quando se perdem coisas, 

mesmo que aja algum enriquecimento eventual ou não, a verdade é que a questão da 

Carta Educativa, é uma questão que levanta muitos melindres e exige da parte dos 

Grupos, pelo menos do nosso, um estudo muito aprofundado. Nós não fizemos esse 

estudo, ainda não estamos suficientemente amadurecidos no sentido de trazermos aqui 

uma posição que defendamos com clareza, transparência e abertura. Por isso, eu venho 

aqui em nome do Grupo do Partido Social Democrata, pedir ao Senhor Presidente que 

em tempo oportuno, não vamos demorar muito, o partido vai debruçar-se e vai estudar os 

aspectos técnico políticos sociais. --------------------------------------------------------------------------

--------- Nós, como grupo, comprometemo-nos em tempo útil, trazer à Câmara um trabalho 

aprofundado com as questões que eventualmente isto vai levantar e que nunca vai 

agradar a toda a gente.” ---------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Está a causar ansiedade e profunda preocupação, nas gentes destas zonas 

serranas a maneira como está projectado a distribuição dos pólos Educativos do ensino 

básico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Se os pólos têm que existir, que sejam implantados em zonas de futuro, com bons 

acessos, próximo das populações e não próximo uns dos outros, como é, o que 

pretendem fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Embora criado com o objectivo de uma eficaz educação e formação do ensino das 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta nº. 3 de 22 de Junho de 2007 

 

49 

nossas crianças, não deixa de ter, pelo modo como se deseja aplicar, os seus lados 

negativos e até incompreensíveis, quanto ao futuro. --------------------------------------------------

--------- A localização escolhida para o funcionamento dos centros Educativos, sem que 

fossem ouvidos os Autarcas representativos das freguesias, causa descontentamento e 

até indignação quando estes recebem a notícia. -------------------------------------------------------

--------- A Carta Educativa pretendendo ser um bom instrumento de trabalho, esquece a 

função social das escolas, junto das populações, não precavendo situações de possível 

agravamento da desertificação do interior do concelho. ----------------------------------------------

--------- Verifica-se que continua a haver incentivo e investimento no litoral de tal modo 

que na proposta existem pólos escolares que não distam mais de cinco km uns dos 

outros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Verifica-se neste estudo que metade do concelho, interior/ serra, fica sem um 

único pólo escolar. Verifica-se que passarão a haver alunos de primeira e alunos de 

segunda, pois uns terão que se levantar às seis horas da manhã e outros apenas às oito 

horas, uns estarão em casa às dezoito horas e outros às vinte horas. Numa época que, 

como todos sabemos, o insucesso escolar é o problema maior da educação em Portugal. 

--------- Nós, com a autoridade moral de quem se bate há muitos anos na Assembleia 

Municipal e noutros locais da política, pela discriminação positiva da zona serrana do 

concelho de Águeda, não podemos aceitar que a actual Câmara vá atrás de política 

economicista do Governo e condene ao insucesso as crianças que vivem espalhadas 

pela vasta zona interior do Concelho. ---------------------------------------------------------------------

--------- Uma Carta Educativa como esta tem que acautelar os interesses sociais das 

crianças e as distâncias existentes nas zonas serranas. ---------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tem a obrigação de acautelar esses interesses, criando um 

ou mais pólos educativos que possam resolver o problema social e desertificador que 

esta Carta Educativa está a deixar em aberto.” ---------------------------------------------------------

--------- Fernando Tavares Pires: --------------------------------------------------------------------------

--------- “Sobre o assunto em referência, deseja a Junta de Freguesia de Óis da Ribeira 

levar ao conhecimento de Vossas Excelências algumas considerações que gostaríamos 

tivesse na devida conta, antes da decisão final sobre este assunto. ------------------------------

--------- Acreditamos que a Carta Educativa poderá constituir um bom instrumento de 

trabalho no que respeita à redistribuição do parque escolar do Concelho. Achamos 
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contudo, que a mesma só será justa e eficaz, se elaborada no respeito pelos legítimos 

interesses e especificidades de cada freguesia em si e de todas no seu conjunto. -----------

--------- Com a proposta da Carta Educativa que nos é apresentada, parece-nos que se 

vão agravar ainda mais as carências e as desigualdades nas freguesias mais pequenas 

em benefício das grandes. Na verdade, o que se verifica nesta proposta, é que se retira o 

pouco que muitos têm para se dar, aos poucos que já têm quase tudo. -------------------------

--------- Repare Senhor Presidente, que os pólos educativos vão ficar concentrados em 

freguesias que já quase tudo tem, alargando ainda mais o fosso que existe entre as 

freguesias ribeirinhas, as da zona serrana e as do Norte e Sul do Concelho. ------------------

--------- Parece-nos pois, que esta seria uma boa oportunidade para dinamizar um pouco a 

vida das freguesias mais esquecidas e não para contribuir para a sua asfixia social e 

económica, retirando-lhe afinal, aquilo que têm de mais importante, as suas crianças. -----

--------- A ser implementada, tal como é proposta, esta Carta Educativa irá contribuir para 

aquilo que parece ser o tão desejado princípio do fim de algumas freguesias, mais uma 

vez em benefício dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------

--------- No que toca à freguesia de Óis da Ribeira, pensamos que é um grave erro não ser 

criado um pólo educativo, que agregaria pelo menos as freguesias de Óis da Ribeira e 

Espinhel. Para tornar mais fácil a sua viabilização, reiteramos a nossa proposta de 

disponibilização de um terreno, que julgamos reunir todas as condições para esse fim e 

que se situa nos limites das duas freguesias. -----------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente da Câmara, Ainda está a tempo de corrigir o que de menos 

correcto contém esta proposta de Carta Educativa. Apelamos pois à sua sensibilidade e 

bom senso para promover todas as acções que julgue convenientes, no sentido de nos 

fazer a justiça, a que nos achamos com direito. “ ------------------------------------------------------

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

--------- “Começo por fazer referência à intervenção do Professor António Martins como 

participante na Comissão. Há realmente problemas de funcionamento que identificou. 

Certamente que as pessoas que não estiveram presentes nas reuniões foi porque não 

puderam por questões profissionais como me aconteceu uma vez, numa das reuniões. 

Teremos talvez que também reformular o horário em que reunimos. -----------------------------

--------- Eu gostaria de perguntar, se me souberem dizer, se por acaso no tão exemplo 

dado de Tampere, existem lá algumas freguesias com menos de duzentos e cinquenta 
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alunos e qualquer centro educativo. Não, porque os centros educativos na Finlândia 

funcionam todos com quatrocentos e seiscentos alunos. --------------------------------------------

--------- Agora em relação a Águeda e é isso que estamos aqui hoje para falar, temos duas 

vertentes. Verificamos que o Professor António Martins fez uma intervenção no âmbito do 

Planeamento e bem, porque é aí que se sente algumas das possíveis alterações. 

Verificamos que por parte do Partido Social Democrata, o Doutor Antunes de Almeida 

pediu, e bem porque também sinto um bocado essa dificuldade, um tempo de reflexão, 

porque representa o sector político desta Assembleia. -----------------------------------------------

--------- Depois verificamos o sector não político da Assembleia, os sectores dos 

Presidentes das Juntas, os sectores do Executivo das Juntas de Freguesia. ------------------

--------- Em relação aos sectores das Juntas de Freguesia e aos Executivos, qualquer 

tipicamente na defesa, naquilo que sempre fizeram e bem das populações que 

conhecem, das proximidades, das relações e todos eles têm algumas dificuldades em 

saltar fora das suas freguesias e do seu Concelho e saltar para dentro dos outros 

Concelhos, porque há bocado ouvimos falar aquilo em planeamento e em relações entre 

diversos tipos de Concelhos e que hoje não se consegue nada sem saltarmos e sem 

arriscarmos como nos foi aqui dito pelo Senhor Presidente da Câmara, sem arriscarmos e 

sem sairmos daquilo que estamos habituados, ninguém gosta de mudar. Eu falo por 

exemplo, em muitas das mudanças, as questões no âmbito da educação e eu e os meus 

colegas há muitas coisas que nós não gostamos de mudar, mas que é preciso mudar 

sobre a Carta Educativa, o estudo é técnico, a lógica é técnica, mas aquele estudo 

técnico pode ser envolvido facilmente com umas tardes de trabalho em grandes conceitos 

filosóficos sobre as ciências da educação, em conceitos filosóficos sobre os princípios da 

educação, as condições, os prolongamentos dos horários, a discussão da actividades de 

complemento curricular, que ainda hoje vem num artigo de um estudo de Coimbra que 

defendia que aquelas actividades não tinham lógica nenhuma como aulas. É um dos 

erros porque aquilo não são aulas e temos que mudar a estrutura daquilo. --------------------

--------- Mas fora essas situações nós vamos verificar que há uma revolta das populações 

e das freguesias contra aquilo que eles dizem que é uma perca, um roubo, porque eles 

deixaram perder e roubar ao longo dos tempos ou não se adaptaram a irem mais longe 

do que a sua porta e uns perderam os correios, outros perderam os centros de saúde, ou 

as extensões e agora perdem as escolas. Segundo aquilo que ouvi aqui dizer, ouvi falar 
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em perder e roubar escolas. Por acaso, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia do 

Préstimo, de uma forma um bocado mais calma e estruturada, falou de uma coisa que 

tem a ver com a Carta Educativa, que são as crianças. Os nossos pais fizeram as escolas 

para nós, nós fazemos as escolas para os nossos filhos, não fazemos outra vez a escola 

para nós. Os problemas que nós aqui ouvimos falar aqui das coitadinhas das crianças 

dos seis, cinco e quatro anos, são os nossos problemas e nossos medos que nós 

tínhamos quando éramos pequenos e tínhamos cinco e seis anos. Estamos a tentar 

transpor os medos da insegurança do menino de seis e sete anos. Hoje eles não têm 

nada a ver com os nossos sete anos. ---------------------------------------------------------------------

--------- No caso concreto de Águeda, entre turmas do quinto ano da Escola Fernando 

Caldeira de miúdos que vêm destas escolas e que vêm de outro tipo de escolas, as 

diferenças em termos de insucesso pode ser medido. Mas pior que o insucesso escolar é 

o insucesso social que eles revelam nas relações que estabelecem nos jogos que fazem 

no recreio, no número de movimentos que realizam, no número de comunicações que 

têm, isto é evolução. Portanto a escola que eu tive não é a escola que eles têm. ------------

--------- Mas também existe o contrário em Águeda, devido aos nossos medos e medos 

sociais, há miúdos que nos vêm das zonas ribeirinhas e que nos vêm já a andar de 

camioneta e que são muito mais desenvolvidos, que os nossos miúdos, nas chamadas 

actividades práticas do desenrasque. Temos turmas inteiras com crianças da cidade em 

que ao fim de quinze dias tive que voltar com o programa todo para trás, porque eles não 

sabiam descer um degrau, tinham medo das silvas, não subiam uma árvore, eles eram 

uns incapazes motores e alguns aos dez anos, já revelavam um ano e meio de atraso 

motor, em relação ao normal. Porque também hoje, já essa questão de que temos de 

prendê-los pelas mãos e continuamos a ver os seus professores do primeiro ciclo a 

seguir, e isso acontece nas escolas em geral, de mãos dadas nas ruas em filas, inclusive 

colegas meus do segundo ciclo têm medo de sair da escola porque os alunos portam-se 

mal e vão pagar o ter medo e quem está a ser prejudicado são esses alunos, que não 

saem da escola porque se portam mal, porque quem tem medo são os professores e não 

os alunos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E isto só para colocar esta situação no campo da educação. -----------------------------

--------- A Carta Educativa é um meio social, é um dos tais planos entre outros, que o 

Professor falou aqui, mas não é a escola que cria a desertificação, foi outro tipo de 
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factores criaram com que não houvesse alunos na escola. Outro tipo de factores que 

fazem, com que daqui a dez anos não haja alunos naquelas escolas. ---------------------------

--------- Agora poder ser invertido? Pode, eu sempre pensei que ia haver um pólo 

educativo em Espinhel, Óis da Ribeira. Juntavam-se aqueles alunos todos e deveria dar 

para um pólo educativo, mas o Governo diz que: “pólos educativos só com duzentos e 

cinquenta alunos, e não pagamos nem mais abaixo disso e não sabemos se para o 

pagar, se vem todo da comunidade europeia, senão vier nem pagamos esses dos 

duzentos e cinquenta alunos, pode ser que ainda algumas escolas fiquem abertas para 

depois.” Como é que isto pode ser invertido? -----------------------------------------------------------

--------- E agora aqui falo da parte da serra com a industrialização da serra. Coloquem 

uma empresa de cem pessoas na serra, férteis e eles têm cinquenta filhos, no entanto 

cinquenta filhos não dá para um pólo educativo, mas se eles tiverem dois filhos, já é 

capaz de ser possível, mas como sabemos, as empresas hoje em dia são as raras e 

ninguém vai colocar no meio da serra. --------------------------------------------------------------------

--------- Agora, coloquem no meio da serra o aproveitamento dos seus recursos naturais, o 

turismo de fim-de-semana, as praias fluviais, a qualidade ambiental, as empresas de 

turismo, que não vão ter lá um pólo educativo, mas quem lá está vai ter qualidade de 

vida, rentabilidade e continuidade. -------------------------------------------------------------------------

--------- Há aqui um erro na Carta Educativa, como é capaz de haver muitos mais carros, 

com as informações que as escolas deram mal, mas eu não admito que hajam 

transportes superiores a trinta minutos e se há problemas com os transportes a trinta 

minutos, é lógico que o Senhor Presidente da Câmara terá que para corresponder a isso, 

que melhorar os transportes logo no primeiro ponto, terá que haver investimentos em 

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

--------- Portanto, há aqui alguns conceitos, o que nós não podemos, é ter um conceito de 

desenvolvimento, nem que estas crianças se desenvolvam, nem que estas crianças 

esperem pelos nossos anseios, porque nos estão a roubar as crianças e então elas ficam 

e andam lá até nós construirmos a estrada ou fazermos o pólo industrial. ----------------------

--------- Neste momento, em termos de Carta Educativa, tirando os erros de números, 

sabendo o dinheiro e as limitações que o Governo nos dá, o melhor para as crianças será 

baseado nestes critérios e não tem nada haver com Águeda, Espinhel, Óis da Ribeira, 

com a serra, tem haver com crianças que são do Concelho de Águeda. ------------------------
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--------- Aquele projecto da Finlândia, não dá para enquadrar aqui porque nós não temos 

mentalidade, porque não temos educação e a primeira aposta real deste Governo é a 

qualificação da educação dos escalões mais baixos, seja contra quem for. --------------------

--------- Todas as escolas encerradas em Braga no ano passado, dos alunos e pais que 

foram ouvidos, nenhum quer voltar à escola de origem.” --------------------------------------------

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

--------- “Eu tenho a esperança que esta Carta Educativa, seguramente que vai ser revista 

e vão tirar alguns pontos que nela constam, essa é a minha esperança. Aliás, já tive uma 

conversa pessoal com o Senhor Presidente sobre Agadão, em que me prometeu e eu 

acredito que ele o faça, que vai empenhar-se, tudo por tudo, para defender a escola de 

Agadão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente disse-me isso pessoalmente e daí eu não querer vir falar 

sobre isso, mas tenho que o dizer publicamente, para as pessoas também saberem que é 

verdade e tenho essa esperança de que o executivo tente a todo o custo defender o 

pouco que nos resta. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O facto de nós não termos crianças, claramente que a Câmara não tem culpa, 

assim como eu também não tenho culpa, mas se formos a analisar bem, a freguesia 

serrana de Agadão, que é aquela que eu represento, Agadão ao longo dos anos foi a 

freguesia mais pobre do Concelho, depois melhorou qualquer coisa com a época dos 

eucaliptos, mas isso era movimento interno porque o desenvolvimento e a previsão para 

o futuro não acompanhou. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aqui há uns anos atrás eu defendi, aqui nesta Assembleia e perante o Executivo 

que estava na altura, que o imposto sobre imóveis, por exemplo uma casa, em Agadão 

ou nas freguesias serranas, não devia pagar o mesmo que pagam em Águeda. Quando 

um casal quisesse fazer uma casa em Agadão, a respectiva licença não devia custar o 

mesmo o preço que em Águeda. O facto de isso não ter sido feito na altura reflecte-se 

agora, porque se tivessem feito isso, estou seguro que muitos casais estariam lá e muitos 

alunos mais lá estariam. São culpas do passado que agora reflecte-se nisso. -----------------

--------- O que eu espero em Agadão, segundo informações que tenho, foi das últimas a 

fechar a nível nacional e a minha esperança é que, olhando às instalações que temos, 

olhando ao empenho que teve o Executivo em fazer umas instalações que qualquer 

pessoa poder ver e orgulhar-se da obra que está feita e olhando ainda ao número que 
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existe de crianças, eu espero que a provável revisão que haja da Carta Educativa 

pondere, não só em Agadão, mas também em todas as freguesias serranas. Essa é  

nossa esperança e não estou aqui para criticar ninguém. Simplesmente estou a pedir ao 

Executivo para dentro das possibilidades, que hajam, que tenham contemplação para 

com isso, estou a pedir ao Executivo que dentro da margem possível que possa existir, 

que não nos abandonassem e que tentem-nos proteger, é isso que vos pedimos.” ----------

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

--------- “Este assunto da discussão da Carta Educativa é, de facto, extremamente 

problemático porque, as nossas referências das nossas escolas, dos nossos locais onde 

começamos a aprender a ler e a escrever são pura e simplesmente arredadas e 

começam a ser só dos sinais que nós nos lembramos, tudo com o objectivo de 

reestruturar, rentabilizar, mas talvez não socializar. ---------------------------------------------------

--------- Isto é tudo visto agora com muita velocidade e nós esquecemo-nos que isto é um 

Decreto-Lei, que é de dois mil e três, e só agora, que estamos em dois mil e sete, é que 

começa a assumir foros de uma realidade incontornável e que nunca foi discutido nem 

analisado como deveria ser nos anos anteriores e continuaram a fazer-se escolas, e 

continuou-se a fazer investimento público, e continuou-se a gastar milhões de euros e isto 

vem desde Setembro de dois mil e três e agora tem que ser feito e tem que ser analisado. 

--------- Todos nós nos preocupamos, e eu estou extremamente preocupado com isto, em 

primeiro lugar porque se continua a proteger centros locais, zonas e populações que já 

estão com tudo. Uns vêm dizer que precisam de mais uma sala, de uma creche, quando 

a dois quilómetros, têm outro centro educativo, é o caso de Aguada de Baixo e de 

Aguada de Cima, que são a dois quilómetros de distância e Aguada de Baixo vem dizer 

que precisa de investimento quando ao lado está lá. Outros vêm dizer que a zona serrana 

de Agadão, Belazaima e Castanheira não têm nada e têm razão, mas por sua vez, diz-se 

que em Aguada a LAAC e outro tipo de instalações, já não têm capacidade para 

responder aos alunos, que o centro educativo poderia prever. E eu pergunto para onde é 

que vão as pessoas da Póvoa de Vale do Trigo e daquela zona norte? Vêm para Aguada 

de Cima. Em Valongo do Vouga, aqui nos papéis que me remeteram, diz que para ser 

feito o centro educativo lá com as mesmas condições, é necessário também investir, mas 

em relação a Fermentelos vem-se dizer que os encarregados de educação não permitirão 

que as pessoas de Espinhel vão para lá. Então, a escola e o investimento escolar que lá 
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foi feito há uns anos atrás, qualquer dia terá menos gente e será sub aproveitado. ----------

--------- É um estudo técnico, conforme disse o Professor António Martins, mas é um 

estudo técnico que parece que está a comprometer tudo e todos, tendo em atenção 

instruções que vêm do Governo, mas a Carta Educativa, segundo o conceito do artigo 

décimo é, a nível municipal, instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de 

edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de 

educação e formação que sejam necessários satisfazer, tendo em vista a melhor 

utilização dos recursos educativos no quadro do desenvolvimento demográfico e socio-

económico de cada município. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Este Executivo já demonstrou que queria desenvolver, queria evitar a 

desertificação do interior e da zona serrana do nosso concelho. Uma coisa é certa, aquilo 

que está no estudo, que não sei quem o fez, pressuponho que tenham sido técnicos 

avalizados em conceitos minimalistas de rentabilidades, mas esses conceitos às vezes 

levam-nos a situações distorcidas do que é a sociedade. Eu já transmiti ao Senhor 

Presidente o meu receio, que a não existência de um pólo naquele eixo da zona serrana 

indo buscar, se possível e que é perfeitamente aplicável, alunos às freguesias ou lugares 

vizinhos da freguesia de Águeda, como é o caso de Bolfiar, pode somar alunos àquela 

zona, será um princípio de desertificação bastante acentuado. ------------------------------------

--------- Todas as medidas que o Executivo está a fazer em termos de libertação de taxas 

urbanas, em termos de apoios para as pessoas se poderem deslocar para aquelas zonas 

poderá ser prejudicial. Já transmiti isso ao Senhor Presidente do Executivo, como 

também transmiti ao Executivo, que é extremamente prejudicial a não existência de um 

pólo educativo que possa aglutinar, conforme já foi aqui referido, a freguesia de Óis da 

Ribeira, a que eu pertenço e a freguesia de Espinhel, porque se se vai entender como 

situação racionalista, razoável, aceitável a decisão do Senhor Presidente da Junta de 

Travassô, ao dizer que: “Nós vamos para a Trofa”, não seja porque é que não se pode 

impor: “vocês não vão para a Trofa e vão para aquele lado.” Ou aceita-se aquilo que é 

considerado mais agradável e não aquilo que é preciso de algum modo lutar e trabalhar 

para que os interesses de todas as populações sejam satisfeitos. --------------------------------

------- Eu digo aqui e muito bem junto da minha óptica e repito aquilo que alguns já aqui 

disseram: para que é que nós havemos de continuar a centralizar aquilo que já está 

centralizado e das quais muitas vezes não se obtém as respostas. Então, eu poderei 
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começar a pensar que qualquer dia queremos transformar as nossas regiões, que são 

regiões semi-urbanas e rurais em autênticas locais de galinheiros, tipo bairro dos 

galinheiros, ou tipo zonas que estão ligadas à área de Lisboa que estão muitas delas 

superlotadas, porque pessoas nas suas terras, nos seus locais de vivência e de 

nascimento, não encontraram as respostas em termos de emprego e de vida e tiveram 

que se deslocar para esses locais onde estão a encontrar dificuldades de integração. -----

--------- Aliás, eu não vejo aqui a impossibilidade de estarmos aqui a definir já e com esta 

intensidade tão bárbara em termos de sentimentos, aquilo que há de ser feito já, por uma 

razão simples, a Carta Educativa conforme, também diz o artigo vinte do Decreto-Lei “a 

revisão das Cartas Educativas é obrigatória quando a rede educativa do Município fique 

desconforme com os princípios, objectivos e parâmetros técnicos do ordenamento da 

rede educativa, devendo o processo de revisão ser iniciado a solicitação do Ministério da 

Educação ou das Câmara Municipais.” -------------------------------------------------------------------

--------- Há aqui coisas que nós devemos entender e eu digo que estou preocupado com 

aquilo que se pretende definir como Carta Educativa. Eu estou muito preocupado com as 

ideias de massificação que se pretende. A Carta Educativa, conforme está a ser tentada a 

ser projectada para todos nós é uma massificação. ---------------------------------------------------

--------- Eu quando estudei, andei na quarta classe em Óis da Ribeira, vim pra Águeda 

cinco anos, fui para Aveiro mais dois anos e depois fui para o Porto. Depois do vinte e 

cinco de Abril, acelerou-se aí um determinado tipo de criação de escolas, tudo o que era 

escolas  a fazer, tudo e mais alguma coisa com o objectivo de dizer “Vamos dar Cultura”, 

mas não, eu sinto, e a exemplo da ideia que foi transmitida pelo Senhor Presidente da 

Freguesia de Agadão, que o criar-se um determinado conjunto de coisas com uma 

aceleração tal, até nem criou um aumento de conhecimento, nem as pessoas se 

valorizaram, antes pelo contrário. A massificação conduziu a que ninguém saiba a 

tabuada, a massificação conduziu a que pouca gente saiba escrever português, a 

massificação conduziu a um determinado tipo de ignorância bárbara, mas quando as 

pessoas trabalham e vivem em situação de menor número e esta é minha opinião em 

termos de educação, que não a situação actual de termos uma escala com dois, três, 

quatro e cinco alunos, mas também não vamos para a situação de termos duzentos e 

cinquenta alunos. Há que ponderar esta decisão e eu já disse ao Senhor Presidente e 

volto a dizer-lhe que vamos evitar que haja necessidade de reestruturar os grandes pólos 
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que já existem. Como o caso de Valongo do Vouga, em que gente de Valongo do Vouga, 

poderia seguir para outro pólo educativo, como o caso de Águeda em que gente da 

freguesia de Águeda, dos lugares próximos de Águeda ou que teriam que vir para 

Águeda, que possam ir para outros, em que possa de algum modo criar um equilíbrio em 

termos de centro educativo, um equilíbrio em termos de resposta e prestação social e um 

equilíbrio em termos de se poder dizer que nós não abandonámos as nossas populações 

só pelo simples facto que temos que seguir estrita e obrigatoriamente aquilo que é 

definido por alguém de Lisboa, que não conhece a realidade social do nosso Concelho. --

--------- Esta é a minha opinião. Eu sugiro aqui ao Executivo, que eu apoio e pelo qual 

trabalhei e lutei para que ele fosse Executivo e fosse Governo deste Concelho, que 

parem para pensar, falem com os elementos intervenientes e directamente ligados a este 

problema porque parece-me que além da definição política que é feita, além da imposição 

que possa ser definida em termos Governamentais, há algo mais importante que é o 

equilíbrio social, é a satisfação das nossas populações é conseguirmos aproveitar melhor 

aquilo que, com uma reestruturação se pretende, se impõem e se torna obrigatório para 

melhorar o nosso conhecimento, a nossa cultura, para que o povo Português avance, 

mas também, não vou para aquele abismo transformado que o Professor José Vidal 

transformou, sobre o “coitadinho que vem da aldeia quando chega a Águeda não presta”. 

Eu falo por mim, “o coitadinho que veio da aldeia, que chegou a Águeda e prestou”, 

quando tinha onze anos e como eu foram muitos, porque os melhores alunos da escola 

quando eu fui estudante, eram todos das aldeias, nenhum era de Águeda. Também não 

vamos dizer que o desgraçado que vive na cidade que tem medo disto e daquilo e que 

anda a tropeçar nas valetas. Há que ser cuidadosos nas afirmações que fazemos. ---------

--------- Eu compreendo a posição do Executivo, aproveitou os elementos que lhes foram 

dados por um grupo de trabalhado, aproveitou os números estatísticos. Se fosse eu, no 

lugar do Executivo, porque tem que se aproveitar dinheiro, dizia assim: isto é que nos 

interessa! Vamos a isto, porque nós aqui vamos aproveitar alguma coisa. Julgo que terá 

sido esta a ideia, não sei se será assim, também não sei quem é que compôs essa 

mesma comissão, não sei quem é essa comissão mas digo-vos que eu estou certo que o 

Executivo que eu apoio, que apoiei e que continuarei a apoiar, se mantiver as mesmas 

políticas e os mesmo objectivos que até hoje têm tido, em termos de definição de 

Concelho estou convencido que eles vão parar, vão pensar e vão talvez melhorar e 
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responder mais eficazmente e equitativamente àquilo que o Concelho precisa.” --------------

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

--------- “Eu tenho a certeza que o executivo não aproveitou estudo nenhum, aliás e 

Executivo deve-o ter encomendado e o estudo que lhe foi apresentado é tão bom para 

eles, quanto é bom para nós. Porque é sobre valores estatísticos, matemáticos, que nós 

também temos que construir depois com juízos de valor e tomar as decisões políticas. ----

--------- Eu queria propor aqui, um juízo de valor aos Presidentes de Junta de Freguesia 

de Óis da Ribeira, de Espinhel e de Travassô. Vamos supor que os senhores não eram 

os Presidentes de cada um da sua Junta, mas que eram unicamente Presidentes de 

Junta das três freguesias e que a Junta em vez de se chamar Espinhel, Travassô e Óis 

da Ribeira, chamavam-se Junta de Freguesia da Zona Ribeirinha, como é que os 

Senhores decidiam sobre a implantação de um pólo educativo? O que está aqui em 

causa é julgar, em primeiro lugar a massa crítica que têm as freguesias e saber se em 

termos de potencial e de salvaguarda de conceitos pedagógicos e conceitos sociais a 

decisão é ou não a mais correcta. É sobre isso que temos que estabelecer juízos de valor 

e decidir. Não vale a pena estarmos a tornar em capelização a nossa posição pessoal, 

porque isto não é, de facto, um projecto de juntas de freguesia, isto é um projecto 

Municipal. Há aqui questões que são altamente discutíveis e que em nossa opinião, a 

decisão política sobre aquele estudo que ali está, ou seja, transformar aquele estudo 

efectivamente numa decisão política é uma asneira, porque o Planeamento que eu 

continuo a dizer que falta a nível global inclui como uma das componentes a Carta 

Educativa e é com base nesse Planeamento e na estratégia de desenvolvimento que o 

Município quer ter, que a Carta Educativa e todo o resto tem que ser feito. --------------------

--------- Nós temos que tirar benefícios dos investimentos e das decisões que têm que ser 

tomadas no Concelho e não podemos personalizar, nem em nome das nossas 

povoações. Ninguém me ouviu aqui, nem me vai ouvir me tempo algum, defender um 

milímetro que seja de Barrô e eu sou de Barrô, mas eu fui eleito pelas pessoas do 

Município. Para Barrô, o Senhor Presidente da Junta, se quiser e se entender que deve 

tomar posição, terá que a defender. -----------------------------------------------------------------------

--------- Eu penso também, que os Senhores Presidentes de Junta, têm que fazer um 

esforço para abstrair da redutora visão, que têm de pensar que eles e as suas 

populações vão perder alguma coisa e temos é que encontrar aqui em consenso, a 
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melhor solução para o Município, com a sensação plena de que nenhum de nós não vai 

perder nada, é o Município que vai ganhar. Nós teremos que, se calhar, noutras valências 

e num futuro muito próximo a oportunidade de vir a usufruir de alguma coisa que não 

propriamente de uma Carta Educativa que nós possamos implementar, mas só porque 

temos visões pessoais das coisas. -------------------------------------------------------------------------

--------- Penso também, que o Professor José Vidal, continua com uma ideia errada das 

empresas porque hoje já não há empresas de cem pessoas, aquelas cem pessoas hoje 

são as que estão numa posição mais crítica e a serra nunca teria empresas de cem 

pessoas, tem outro tipo de empresas pequenas e penso que é para aí que fugirá o 

desenvolvimento das coisas. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Penso também que há coisas, que nós temos que aliar aos pólos educativos. Uma 

delas é por um lado, a massa crítica, recursos humanos e rentabilização, por outro lado o 

Armando Ferreira tem alguma razão, porque não podemos só pensar em termos de 

números. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu deixo aqui um pedido que eu penso que é importante, vamos abstrair-nos de 

questões pessoais, mas vamos exigir também ao Executivo que rapidamente integre a 

discussão sobre este assunto, num plano global de desenvolvimento do Concelho,, sem o 

qual nós não podemos progredir e os Senhor Presidente sabe que isso é perfeitamente 

verdade. Reconheço que ele tenha algumas limitações mas quando concorreu já sabia 

que ia ter muitas limitações e também já sabia que tínhamos que andar mais depressa, 

porque de facto, o futuro está ai mesmo à porta e portanto, temos que fazer um esforço 

tremendo e profundo para conseguir andar rapidamente, mas com algumas cautelas e 

saber precisamente para onde é que vamos. Porque boas empresas planeiam, sabem 

para onde é que vão, quais são os trilhos e quais são os planos de recurso. Não podemos 

nem devemos tomar decisões baseadas em emoções e em pressupostos que nós ainda 

não temos desenhado. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para finalizar, queria dizer que, eu pedi o agendamento deste ponto porque sabia 

que ia provocar aqui determinado tipo de reacções e que as pessoas iriam pôr cá fora 

alguns dos sentimentos que tinham aperreados. -------------------------------------------------------

--------- Devo também dizer que por vezes, vir a correr muito para a comunicação social 

exteriorizando sentimentos que nos vão cá dentro não é o melhor caminho e peço às 

pessoas que meditem, que muitas vezes é preferível que nos sentemos a discutir 
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questões, chegando assim muito mais rapidamente a consensos, do que as pessoas 

depois de tomarem posições públicas sentem-se de uma forma melindrada, de ter que 

voltar atrás com aquilo que disseram anteriormente e depois as decisões são mais 

complicadas e as coisas são mais difíceis de levar a bom porto e com bom entendimento 

colectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu pedia que de futuro, relativamente a este tipo de matérias, que são 

extremamente sensíveis e são matérias para futuro, que tenhamos todos alguma 

contenção pública naquilo que afirmamos e quando queremos levantar os problemas, há 

órgãos próprios para tal, há a Assembleia, há Comissões, há o Presidente. Devemos, no 

entanto, tratar dos assuntos internos cá dentro e falamos depois na praça pública, porque 

senão qualquer dia ninguém se entende. ----------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu não venho abordar as questões da Carta Educativa, como já disse o nosso 

Líder do Grupo Parlamentar, o Partido Social Democrata está neste momento a fazer 

uma análise e uma discussão sobre esta matéria. Mas venho, no entanto, venho reflectir 

sobre algumas situações que aqui ouvi e que para mim são importantes. ----------------------

--------- Eu penso que este processo não começou bem e começamos a ver os problemas 

a surgirem e não começou bem porque, o Senhor Presidente não tem seguido aquilo que 

nos prometeu, mas tem seguido as más práticas dos actuais Governos. O Senhor 

Presidente prometeu-nos diálogo na sua campanha, prometeu-nos participação de todos 

na sua campanha. Ao contrário, nos últimos tempos, o Senhor Presidente está a seguir 

as linhas do governo, em que primeiro deixamos cair uns estudos técnicos, para ver quais 

são as reacções e depois é que vamos ao diálogo. ---------------------------------------------------

--------- Eu não vou falar sobre o princípio da Carta Educativa. Tenho uma posição 

formada, estou a dá-la no meu partido e discutirei sobre esta matéria. Hoje não vou dizer 

qual é a minha sensibilidade mas não é claramente uma sensibilidade de capela. -----------

--------- Eu quero dizer que nós temos que olhar para as nossas Juntas de Freguesia que 

são, no fundo, poderes eleitos com a mesma legitimidade que nós e eleitos para 

colaborarem connosco. Eu penso que estamos a falar de uma matéria demasiadamente 

sensível em que todos dizemos que educação é o grande desafio que temos nos 

próximos anos e depois tratamos a nossa educação com estudos técnicos e é isso que 

não poder ser. O que eu quero dizer é que os estudos técnicos estavam elaborados e o 
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Senhor Presidente devia pegar neles, chamar individualmente as Juntas de Freguesia e 

falar com as populações, mas especificamente não fazer show offs de apresentações de 

estudos de Cartas Educativas, que agora estão a dar nisto. Há gente a tomar posição 

olhando, obviamente, para os interessas da sua freguesia, olhando obviamente para os 

interesses de quem os elegeu e, muitas das vezes sobre pressão, podem cometer o erro 

de não analisar a globalidade e não analisar a importância disto no Plano Estratégico do 

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

--------- A forma de apresentação, Senhor Presidente é claramente errática, do meu ponto 

de vista e os reflexos são esses. Por isso mesmo, o Partido Social Democrata já começou 

a discutir isto, assim como eu também vejo que no Partido Socialista há ideias muito 

divergentes, porque eu ouvi já aqui a criticarem os pólos educativos de duzentos e 

cinquenta alunos, que podem ser com menos, já ouvi aqui fazerem criticas às medidas 

tomadas pelos Governos, já ouvi aqui falarem sobre a questão da velocidade com que 

queremos aprovar esta Carta Educativa. ---------------------------------------------------------------- 

--------- Eu também não sou de adiar decisões, Senhor Presidente mas estamos a falar de 

matéria extremamente importante e não devemos de repente, em dois meses, após a 

apresentação de um estudo, imediatamente irmos aprovar um documento que vai ser 

condicionante para os próximos anos do Concelho de Águeda. -----------------------------------

--------- Gostava de perguntar quais são os timings que o Senhor Presidente tem para 

aprovar a Carta Educativa. Nós sabemos que no dia cinco de Julho vai haver uma 

reunião da Câmara para haver contributos sobre esta matéria. ------------------------------------

--------- Gostava que nos ajudasse e que definisse um calendário de aprovação desta 

Carta Educativa. Gostava que nos dissesse qual é a ideia deste Executivo sobre esta 

matéria para que nós possamos ter tempo de reagir, de reflectir, de falar com o máximo 

de pessoas possíveis sobre este assunto. ---------------------------------------------------------------

--------- Há bocado ouvi a Vereadora Elsa Corga falar na questão das aulas de Inglês e 

nas aulas de acompanhamento nos primeiros anos do ensino, do terceiro e quarto anos e 

assim sucessivamente e que nós vamos já começar com o primeiro ano. Mas há aqui 

dúvidas, há muitas pessoas que dizem que a criança que vai para o primeiro ano iniciar o 

seu percurso escolar, hoje, que é de manhã e de tarde ao contrário do que era antes, que 

não é benéfico a criança começar a permanecer tanto tempo dentro da própria escola. Há 

gente que diz, para não meter, neste momento as crianças nessas aulas. É preciso que 
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nós discutamos estas questões, não é só porque um Presidente de Junta ou um Vereador 

têm uma dúvida, que nós temos que seguir este caminho. É só esta a discussão que eu 

estou a deixar neste momento, porque também me parece ouvir aqui e não sei se isto é 

verdade, que os Presidentes de Junta dizem que: “os alunos da minha freguesia não vão 

frequentar um polo educativo, numa outra freguesia, nem que isto seja lei”. Eu não me 

acredito que seja lei, eu ouvi falar isto em relação a Travassô, eu não me acredito que 

seja pelo Presidente da Junta de Travassô dizer que os alunos de Travassô não vão para 

Óis da Ribeira ou não vão para Espinhel que isto possa acontecer. Eu penso que os 

nossos Presidentes de Junta são eleitos, são importantes e estão integrados nesta 

discussão, mas obviamente, não são leis, como não somos nós no Executivo, como não 

somos nós na Assembleia. O que para nós é importante é saber quais são os timings, 

que o Senhor Presidente tem para esta questão”. -----------------------------------------------------

--------- Presidente da Câmara  Municipal: -------------------------------------------------------------

--------- “Esta Carta Educativa foi mandada fazer com algumas indicações e as indicações 

foram para que estudem a melhor solução para os alunos. A situação que temos é a 

previsível, olhem para o Concelho como um todo e vejam os concelhos vizinhos, porque 

nós, se tivermos uma melhor resposta educativa fora do concelho, mandaremos os 

alunos para lá. Não há aqui uma regra, não há aqui um espírito de capelinha. Nós não 

nos submetemos a educação a mais nenhuns valores. Para nós a educação é o princípio 

de tudo. Se nós queremos um futuro sustentável temos que começar a prepara-lo hoje e 

prepara-lo com estudos técnicos, não é com decisões políticas, porque nós estamos 

fartos de decisões políticas e de andar de um lado para o outro. ----------------------------------

--------- Agora decidam, se o estudo está errado, vamos corrigi-lo, mas não o submetam a 

outras lógicas. A primeira lógica aqui é da educação e do futuro do Concelho, daquilo que 

queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. É isso que está aqui em 

discussão e eu não entro na discussão contra a desertificação com uma escola, porque 

uma escola não combate a desertificação. Eu bato-me por uma escola de qualidade e 

não foi aqui abordado por ninguém qual é o projecto educativo que está por detrás desta 

carta escolar. Isto é uma carta de distribuição das escolas, face aos alunos que temos e 

às projecções que temos, é aquilo que nos exige o Ministério e é aquilo que nós vamos 

fazer. Mas já estamos a trabalhar e já fizemos reuniões com professores da Universidade 

para fazermos um projecto educativo para o Concelho, que vai complementar isto, porque 
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a educação começa desde muito cedo. Eu hoje estive na Arca do Botaréu e disse lá que 

tínhamos de pensar na educação logo a partir do momento em que a mãe vai trabalhar e 

o filho fica entregue a uma instituição. E é isto que nós temos de fazer e tem de ir até À 

reforma, nós temos também, um problema grave no Concelho, que são aqueles que não 

têm escolaridade e também têm de ser chamados para a Carta Educativa, porque para 

esta Carta Educativa eu tenho que resolver o problema da distribuição dos alunos e tenho 

depois de dar um passo seguinte que é ter um projecto educativo para o Concelho, não 

posso fazer tudo ao mesmo tempo. ------------------------------------------------------------------------

--------- Agora digam-me aqui, se há erros nesta Carta e se os alunos são prejudicados? 

Então vamos corrigi-los, porque estamos cá para corrigir os erros, mas não submetamos 

isto a outras lógicas. Não estou para fazer uma escola ali porque combate a 

desertificação, podem decidir fazê-la mas eu não estou nesse jogo. O jogo aqui é da 

primazia para a educação, é as melhores respostas para os alunos que existem neste 

momento e aqueles que se perspectivam, quanto ao resto vamos ter uma estratégia para 

o Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Talvez não se tenham apercebido, mas eu disse sempre desde o início do 

mandato que cada freguesia tem que começar a procurar aquilo que é único e eu disse 

isto aqui várias vezes, disse baixinho é verdade. Porquê? Porque nós temos que nos 

afirmar por aquilo que temos de diferente, temos de potenciar aquilo que temos possível 

de vender, agora não usemos a educação como moeda de troca, não brinquemos mais 

com o futuro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Se o estudo está errado vamos corrigi-lo, agora não submetamos a educação a 

outros valores. É só isto que eu vos peço e estou disposto a todos os diálogos, mas não é 

adiar isto para as calendas. Vamos ser construtivos, digam-me que prazos é que querem, 

analisem o Estudo, vamos fazer as correcções mas não, metam outras lógicas, porque há 

valores aqui que eu acho que são fundamentais e que devem ser para todos.-----------------

--------- Nós temos de olhar para os alunos como bem principal e trata-los como tal e 

depois vamos jogar com a estratégia que definirmos para a educação, porque aquilo que 

se passa é que os pais procuram os melhores sítios para colocar os alunos e eu quero 

escolas que compitam entre elas e que tenham dualidade. Aquilo que se passa no nosso 

Concelho, é que nós temos muitos alunos a ir para Famalicão e outros para albergaria, 

porque a resposta educativa é aceite como boa e melhor do que aquela que temos cá. 
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Então, vamos criar condições  cá para ter as melhores respostas e aquilo que eu queria 

cá e aquilo que eu quero em termos de educação é que nós tenhamos as melhores 

escolas. Algumas freguesias reagiram porque estão lá catorze salas e não diz mais nada, 

mas é obvio, que para ter catorze salas tem que ter não sei quantas áreas de apoio e não 

sei quantas salas de estudo, etc. Está tudo definido na lei. E nós depois temos de ter 

qualidade na intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para finalizar, aquilo que foi pedido foi a melhor resposta para os alunos, não foi 

referido um pólo aqui, outro ali e outro acolá. Queremos a melhor resposta. É isso que eu 

espero de vocês, é isso que os vossos filhos e os vossos netos esperam de todos nós 

para o futuro.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------ 

--------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia declarou aberto o 

Período destinado à intervenção do público presente tendo sido feita a seguinte 

intervenção: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ARLINDO SANTOS: -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- “Em relação à Carta Educativa e para poder ligar ao assunto que me traz cá, 

ainda há pouco o Senhor Presidente da Câmara falava que realmente havia uma falta de 

escolaridade a nível das camadas mais velhas do nosso Concelho. Efectivamente é 

assim, verificou-se que ainda há pouco tempo houve um estágio do PEPAL, que houve 

candidaturas desse estágio, em que para a área de Turismo foi escolhida uma pessoa 

que nem sequer tem formação na área de turismo e visto que estavam a concorrer 

pessoas formadas na área e que são deste Concelho de Águeda. Eu aqui questiono: será 

que as pessoas deste concelho não têm formação? Ou as pessoas que estão a escolher 

é que não têm a formação devida para ver que essas pessoas são devidamente formadas 

e melhor formadas que a pessoa que é escolhida que nem sequer é do concelho de 

Águeda e que fica a cento e cinquenta quilómetros de distância daqui. -------------------------

--------- Deixo esta questão ao Senhor Presidente de câmara ou ao Presidente do Júri do 

concurso, Senhor Vereador Jorge Almeida que esteve presente e gostava de obter 

esclarecimentos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Terminada a intervenção do público, o Senhor Secretário da Mesa da Assembleia 

procedeu à leitura da Minuta da Acta desta Sessão, que, posta a votação, pelo Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia, foi aprovada por unanimidade. -----------------------------
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--------- 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. ------------------------------------- 


