
    ACTA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

 MUNICIPAL DE ÁGUEDA REALIZADA EM VINTE E SEIS DE      

   SETEMBRO DE DOIS MIL E SETE 

                                                             

 

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

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

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

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

--------- UM . UM – Discussão e aprovação da Acta da Sessão de vinte e dois de Junho 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 – Desafectação de Parcela de Terreno do Domínio Público – 

Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Desafectação de Parcela de 

Terreno do Domínio Público, e integração do Domínio Privado da Autarquia, sita junto ao 

Bairro do Redolho, freguesia da Borralha, nos termos da proposta, e ao abrigo do 

disposto na alínea b), número quatro, do artigo quinquagésimo terceiro, 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 . TRÊS – PLANO DIRECTOR MUNICIPAL -------------------------------------------

--------- TRÊS . TRÊS . UM – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à Suspensão Parcial do Plano Director Municipal para duas áreas do Concelho de 

Águeda: Giesteira Norte e Casarão, nos termos da proposta e ao abrigo do disposto no 

artigo centésimo, do Decreto-Lei número trezentos e oitenta, barra noventa e nove, de 

vinte e dois de Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei número trezentos e 
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dez, barra dois mil e três, de dez de Dezembro e do disposto na alínea b), número três, 

do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, 

de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei cinco – A, de dois mil e 

dois, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

quanto ao estabelecimento de Medidas Preventivas para as áreas do Plano Director 

Municipal a suspender, nos termos da proposta ao abrigo do disposto no número quatro 

do artigo centésimo e centésimo sétimo, do Decreto-Lei número trezentos e oitenta, barra 

noventa e nove, de vinte e dois de Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei 

número trezentos e dez, barra dois mil e três, de dez de Dezembro e do disposto na 

alínea b), número três, do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei cento e sessenta e nove, 

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

cinco – A, de dois mil e dois, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . QUATRO – RECEITAS MUNICIPAIS: ------------------------------------------------

--------- TRÊS . QUATRO . UM – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à Fixação do Valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para vigorar no 

ano financeiro de dois mil e oito, nos termos da proposta, e ao abrigo da alínea a), do 

número seis, do artigo sexagésimo quarto e alínea f), do número dois, do artigo 

quinquagésimo terceiro, da Lei cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei cinco – A, de dois mil e dois, de 11 

de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS . QUATRO . DOIS – Discussão e Votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto à Fixação dos Valores da Taxa de Imposto Municipal Sobre Imóveis 

para vigorar no ano financeiro de dois mil e oito, nos termos da proposta, e ao abrigo do 

disposto no artigo centésimo décimo segundo, número quatro do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis e do disposto na alínea a), do número sexto, do artigo 

sexagésimo quarto e alínea f), do número dois, do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei 

cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei cinco – A, de dois mil e dois, de 11 de Janeiro. --------------

--------- TRÊS . QUATRO . TRÊS – Discussão e Votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto à Majoração da Taxa de IMI aplicável a Prédios Urbanos Degradados, 

sitos na zona histórica da cidade, para vigorar no ano financeiro de dois mil e oito, nos 
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termos da proposta e ao abrigo do disposto no número sete, do artigo centésimo décimo 

segundo, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e do disposto na alínea a), do 

número seis, do artigo sexagésimo quarto e alínea f), do número dois, do artigo 

quinquagésimo terceiro, da Lei cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei cinco – A, de dois mil e dois, de 11 

de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS . QUATRO . QUATRO – Discussão e Votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto ao lançamento da Derrama para vigorar no ano financeiro de dois mil e 

oito, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto na alínea a), do número seis, do 

artigo sexagésimo quarto e alínea f), do número dois do artigo quinquagésimo terceiro, da 

Lei cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei cinco – A, de dois mil e dois, de 11 de Janeiro. --------------

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

--------- TRÊS . CINCO . UM – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à Carta Educativa, nos termos do disposto no número um, do artigo décimo nono, 

do Decreto-Lei número sete, barra dois mil e três, de quinze de Janeiro. -----------------------

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada por JOSÉ AMÉRICO 

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

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

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

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

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

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

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

CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, 

ARMANDO ALVES FERREIRA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO 

RICARDO MARTINS FIGUEIREDO NUNES, ÓSCAR MANUEL VIDAL MENDES, 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, MÁRIO ALEXANDRE DE 

FIGUEIREDO RIBEIRO, JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA, FILIPE JOAQUIM PINHO 
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DIAS SILVA, CARLOS ALBERTO INÁCIO, CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES, LUÍS 

FILIPE TONDELA FALCÃO, ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, PAULO NUNO DE 

ALMEIDA ALVES, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ROGÉRIO 

MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS GAIO, VASCO MIGUEL 

RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA MENDES, VITOR MANUEL ABRANTES DA 

SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, AMÍLCAR DE LEMOS DIAS, ALCIDES DE 

JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, DÁLIA MARIA SILVA SANTOS COSTA, 

FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, VICTOR RODRIGUES 

TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, MÁRIO RAMOS MARTINS, CARLOS 

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

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

DA FONSECA e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE 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 Secretária da Mesa leu a seguinte correspondência recebida: --------

--------- De Joana Clara Cosme Arruda Martins: -----------------------------------------------------

--------- “Serve a presente para, no seguimento da convocatória enviada por vossa 

excelência relativa à 4ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, comunicar a 

vossa excelência e à Assembleia que não será possível a minha presença por motivos 

profissionais, que me obrigam a ausentar do concelho por um período superior a trinta 

dias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assim sendo, solicito a suspensão do mandato pelo período de trinta dias a contar 

a data de 26 de Setembro de 2007, nos termos do n.º 3, alínea c), do artigo 77º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro.” --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Após ter sido submetido à apreciação dos Membros da Assembleia, o pedido de 

suspensão da Senhora Joana Clara Cosme Arruda, foi aprovado, por unanimidade. --------

--------- Estando presente o Membro seguinte da respectiva lista eleitoral, Mário Alexandre 

Figueiredo Ribeiro, passou-se, de imediato, à substituição, depois de ter sido feita a 

aferição da sua identidade e legitimidade. ---------------------------------------------------------------  
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--------- De Alberto José Fernandes Marques: --------------------------------------------------------

--------- “Pelo presente, no seguimento da convocatória para a quarta Assembleia 

Municipal Ordinária, a realizar no próximo dia 26 de Setembro, venho por este meio 

solicitar a V/ Excelência a suspensão do meu mandato pelo período de trinta dias, a 

contar do dia 26 de Setembro de 2007, por motivos profissionais que me obrigam a 

ausentar-me do Concelho.” ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Após ter sido submetido à apreciação dos Membros da Assembleia, o pedido de 

suspensão de Alberto José Fernandes Marques, foi aprovado, por unanimidade. ---------- -

--------- Estando presente o Membro seguinte da respectiva lista eleitoral, Óscar Manuel 

Vidal Mendes, passou-se, de imediato, à substituição, depois de ter sido feita a aferição 

da sua identidade e legitimidade. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Da Assembleia de Freguesia do Préstimo: -------------------------------------------------

--------- “É com enorme tristeza que constatamos que este executivo aprovou o fecho da 

escola primária a funcionar na nossa freguesia. Tenta hoje, nesta sessão formalizar um 

passo importante para a desertificação da zona serrana. --------------------------------------------

--------- Com essa proposta está a dividir, ou mesmo transferir, essa responsabilidade 

para os membros desta Assembleia. ----------------------------------------------------------------------

--------- Não podemos aceitar que continuem com palavras bonitas a dizer que todos 

temos de lutar contra a desertificação da zona serrana e depois nos risquem do mapa da 

educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Somos serranos, e somos gente. Para quem não saiba, a Serra não é apenas um 

aglomerado de eucaliptos, pinheiros e acácias. Na serra também vivem pessoas, não é 

apenas um local de passagem. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Senhores Membros da Assembleia, sabiam que: A escola Primária do Préstimo, a 

funcionar em Á-dos-Ferreiros, é a única no país com intercâmbio cultural com 

Moçambique, no âmbito do projecto Out Class? Este intercâmbio foi amplamente 

divulgado na imprensa de Moçambique. A escola é frequentada por alunos, não só da 

freguesia, mas também das Talhadas, Seixo, Frágua, entre outras? -----------------------------

--------- A grande maioria de vós são pais ou avós. Agora pensem que os vossos filhos ou 

netos terão de se levantar antes das sete da manhã para poderem ir à escola e, no 

Inverno saem de casa de noite e de noite chegam a casa. Dói não dói? ------------------------

--------- Sentimo-nos cada vez mais marginalizados, mais esquecidos por aqueles que 
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apregoam que devemos ser todos unidos e um só povo. --------------------------------------------

--------- Não tenham medo que a Serra não vai fazer nenhuma OPA sobre a cidade. --------

--------- Após ampla discussão e reflexão, os membros da Assembleia de Freguesia 

ponderam apresentar a demissão em bloco, provocando desta forma a dissolução da 

Assembleia de Freguesia do Préstimo caso esta Carta Educativa ou melhor, desiducativa, 

seja aprovada nesta sessão de Assembleia. ------------------------------------------------------------

--------- Em jeito de mensagem queremos que saibam que muito lutamos contra os fogos 

que tentam empobrecer a nossa terra, mas, nem só de floresta vive o homem. Também 

vivemos de saber e de cultura. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Ajudem-nos a crescer.” ------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Junto envio a Informação da Reunião de 25 de Setembro de 2007, acerca da 

Construção do Pólo Educativo na Freguesia de Valongo do Vouga. ------------------------------

--------- Carta Educativa do Concelho de Águeda – Freguesia de Valongo do Vouga. -------

--------- No dia vinte e cinco de Setembro de dois mil e sete, reuniram, pelas vinte e uma 

horas nas instalações da Escola EB1 de Arrancada do Vouga os seguintes elementos: 

presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, Carlos Alberto Carneiro Pereira, 

Presidente da Associação de Pais do Jardim-de-Infância de Valongo do Vouga, 

representante da Associação do Pais do Jardim-de-Infância de Arrancada do Vouga, 

representante da Associação do Pais do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, 

Educadoras, pais e encarregados de educação dos Jardins-de-Infância supra 

mencionados. (Anexo I) ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta organização foi organizada devido à tomada de decisão por parte da Câmara 

Municipal de Águeda na construção de um Pólo Educativo na Freguesia de Valongo do 

Vouga, sem para tal ouvir qualquer entidade da Freguesia de Valongo do Vouga da área 

da Educação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aberta a reunião pelas vinte e uma horas, pelo representante do Executivo da 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, Carlos Alberto Carneiro Pereira, este usou da 

palavra informando todos os presente que tinha convocado esta reunião com todos os 

pais e encarregados de educação dos Jardins-de-Infância da Freguesia, dado que, a 

Câmara Municipal de Águeda decidiu construir um pólo Educativo na Freguesia de 

Valongo do Vouga, sem que para tal solicitassem qualquer opinião a alguma entidade da 
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área da educação na Freguesia de Valongo do Vouga. Este informou todos os presentes 

da posição tomada pelo Executivo da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga: A Junta 

de Freguesia de Valongo do Vouga, já em reunião de vinte e cinco de Maio de dois mil e 

sete (Anexo II), manifestou a sua opinião acerca da construção do Pólo Educativo na 

Freguesia de Valongo do Vouga, o Executivo não concorda com a extinção dos Jardins-

de-Infância da Freguesia de Valongo do Vouga, devendo os mesmos manterem-se nos 

seus actuais locais de funcionamento. A construção de um Pólo Educativo, pode trazer 

vantagens de ordem administrativa e financeira, contudo não se pode pensar unicamente 

neste pontos, se já existem infra-estruturas que necessitam unicamente de alguns 

arranjos e que proporcionam boas condições às nossas crianças, estas devem de ser 

utilizadas e rentabilizadas. Com a mudança das Escolas EB1 de Valongo e Arrancada 

para o respectivo Pólo Educativo, os recintos destas proporcionam grande qualidade, 

tanto a nível de espaço como de edifício para que as nossas crianças dos jardins-de-

infância possam iniciar a vida escolar de uma forma tranquila. -------------------------------------

--------- Após a opinião expressa pelo Presidente da Junta de Freguesia, e dada a palavra 

aos pais e demais presentes, todos, de forma generalizada não concordam com a 

extinção dos Jardins-de-Infância da Freguesia de Valongo do Vouga e que estes se 

transfiram para o Pólo Educativo. Se não existissem infra-estruturas na freguesia, 

justificava-se esta tomada de decisão por parte da Câmara Municipal, contudo com a 

mudança das escolas do primeiro ciclo para o respectivo Pólo Educativo, ambos os 

jardins-de-infância ficam com um óptimo espaço para que as crianças iniciem a sua vida 

escolar. Alguns pais mencionaram também a organização de um protesto na Assembleia 

Municipal agendada para o dia vinte e seis de Setembro de dois mil e sete, ao qual o 

Presidente da Junta de Freguesia informou que não o deverão fazer, porque este tipo de 

manifestações não levam a lado nenhum, os pais e encarregados de educação disseram 

que se tinham de mobilizar pelo interesse das nossas crianças, esta situação é 

inadmissível, não se pode unicamente olhar para o “nosso umbigo”, querem colocar as 

nossas crianças em “coelheiras”, ou fazer “manadas”, se estas podem usufruir de 

grandes espaços verdes, que já existem e que lhes proporcionam uma grande qualidade 

de vida. Se os autarcas têm vontade política em “transformar as nossas crianças em 

sacos de cimento e betão”, que construam outras obras que a freguesia necessita.” -------- 
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--------------------------------- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTA ------------------------------ 

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

Junho de dois mil e sete; -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

aprovar o texto da Acta referente à Sessão da Assembleia Municipal de vinte e dois de 

Junho 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: -------------- 

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

--------- “Eu queria fazer algumas perguntas, ao Senhor Presidente da Câmara, 

relativamente a algumas situações e que são as seguintes. A primeira situação tem a ver 

com as cobranças da taxa de lixo. Sabemos que há pessoas que estão inscritas nos 

Serviços Municipalizados e que usufruem dos Serviços Municipalizados a vários níveis e 

há outras que não estão. O que eu lhe queria perguntar é como é que as taxas de lixo 

são cobradas às pessoas que não usufruem neste momento de saneamento ou de água 

dos Serviços. Tenho uma razão para falar e a razão que eu tenho é que eu gozo dessa 

situação benéfica e gostaria de saber como é que devo passar a pagar os meus 

impostos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A segunda situação tem a ver com as actividades extracurriculares. Li as 

informações que a Senhora Vereadora deu nos jornais e ouvi também nesta Assembleia 

dizer que ia haver algumas alterações para a melhoria, para a dignificação da classe dos 

professores e daqueles que prestam serviços relativamente às actividades 

extracurriculares. Queria fazer as seguintes perguntas à Senhora Vereadora, sabe que há 

professores neste momento nas actividades extracurriculares que recebem de maneira 

diferente, uns aos quarenta e cinco minutos e outros à hora? A Câmara quando recebeu 

os elementos dos respectivos agrupamentos apercebeu-se disso ou não se tinha 

apercebido e vai corrigir? -------------------------------------------------------------------------------------

--------- É que essa situação entronca numa situação de injustiça, atendendo a que os 

tempos lectivos são iguais em qualquer dos agrupamentos e em qualquer dos sítios em 

que as actividades são fornecidas aos alunos. Portanto, não me parece correcto que haja 
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uns que ganham mais que os outros, quando prestam o mesmo tipo de serviço. -------------

--------- A terceira situação é relativamente ao material escolar e sobre quem fornece o 

material escolar para as actividades extracurriculares. A Câmara dispôs verbas para isso, 

mas quando não houver e quando os professores não tiverem, o que é que fazem? Vão à 

Câmara ou a quem é que têm de se dirigir?” ------------------------------------------------------------

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

--------- “As minhas primeiras palavras, nesta minha intervenção são para dar os parabéns 

à Câmara, pela vinda do Senhor Primeiro-Ministro a Águeda, que é uma situação que 

sempre nos honra e sempre nos honrará este tipo de presenças. Veio inaugurar um 

processo que é a “Casa Pronta”, ouvimos o Senhor Presidente lançar o repto de ser a 

primeira Câmara Digital do país, nós estamos consigo nesse projecto, ficando um senão, 

que é a parte final desta visita, onde constatamos alguma desconsideração aos nossos 

Presidentes de Junta porque, sendo no final convidados para ir almoçar, todos eles 

pensavam que iam acompanhar a comitiva e foram lançados para um restaurante 

diferente quando a comitiva afinal foi para outro. -------------------------------------------------------

--------- Eu penso que eles são todos Autarcas como os nossos Vereadores, como os 

nossos Presidentes de Câmara ou Membros da Assembleia, eles são os nossos pontas 

de lança no terreno. São aqueles homens que no dia-a-dia ouvem as reclamações das 

populações. Eu acho que é preciso ter mais alguma consideração por eles nesta matéria. 

--------- Quero dar os parabéns em particular à Associação Comercial de Águeda por mais 

um excelente evento que teve em Águeda, a Festa do Leitão, não deixando também de 

enaltecer a posição da Câmara, porque a Câmara assumiu-se como um parceiro, mais 

uma vez, numa festa que tem ganho alguma dimensão. Sendo certo que também é justo 

uma palavra à Associação Empresarial de Águeda, pois já no ano passado, abdicou da 

realização da Expo-Águeda, ajudando a Câmara a canalizar essas verbas para a Festa 

do Leitão e através de uma visão estratégica da Associação Empresarial de Águeda, 

muito ajudou a Câmara neste projecto. Sendo certo, Senhor Presidente, que eu acho 

muito bem que a Câmara seja parceiro, mas acho também que continue a ser a 

Associação Comercial de Águeda a mentora deste projecto e sendo ela a organizar o 

caminho que quer para a própria Festa do Leitão. Não me parece, nem concordo muito, 

que se venha a juntar uma feira de indústria com uma feira do leitão, porque eu penso 

que estamos a falar de duas coisas completamente diferentes. Penso que esse é um 
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debate que se pode ter, mas do meu ponto de vista não me parece sequer correcto lançar 

esse repto no momento da Festa do Leitão. -------------------------------------------------------------

--------- Tem que se ir aos documentos, tem que se ir aos organizadores e saber se 

efectivamente é essa a génese da ideia, porque me parece que uma feira industrial em 

Águeda faz todo o sentido, mas juntá-la à Festa do Leitão não faz sentido nenhum. Mas 

esta é, simplesmente a minha opinião sobre essa matéria. -----------------------------------------

--------- Queria colocar algumas questões ao Senhor Presidente, que são as seguintes. 

Sabemos que vamos ter o Portugal Roménia em sub dezanove feminino, no próximo 

sábado no Estádio Municipal de Águeda. Sabemos que no dia vinte de Novembro vamos 

receber, mais uma vez, no nosso Estádio Municipal, que muito foi criticado, os sub vinte e 

um, a Selecção Portuguesa vai receber a Inglaterra no apuramento para o Campeonato 

Europeu. Sabemos também, que é preciso olhar bem por aquele estádio. Nós ainda 

recentemente, tivemos o relvado em muito mau estado, as obras de manutenção do 

relvado começaram muito tarde. Eu sei que ele foi aprovado recentemente pela UEFA, 

mas isto são obras que costumamos fazer no período de defeso. Acho que houve algum 

atraso, não sei explicar qual é, com certeza que o Senhor Presidente saberá, mas é 

preciso ter em atenção estas questões da manutenção, porque estas questões da 

manutenção vão-se acumulando no nosso município. Eu penso que o Senhor Presidente 

na ideia de poupar anda a esquecer-se de manter e isto é bom em termos do presente, 

na análise das suas contas, ou do seu cabaz de mercearia, mas não é bom em termos de 

futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ouve-se comentar que a Câmara vai fazer um protocolo com o Recreio Desportivo 

de Águeda, sobre o Estádio Municipal, fala-se até em cedência do Estádio ao Recreio 

Desportivo de Águeda. Gostava de saber se isto tem algum fundo de verdade ou se não 

tem e que tipo de protocolo é este? ------------------------------------------------------------------------

--------- Gostava de saber se existe alguma coisa também em ralação à piscina, porque 

consta-se que é possível que se esteja a pensar fazer um protocolo para a piscina. Qual é 

o teor ou a ideia, se é que existe, deste protocolo. ----------------------------------------------------

--------- Gostava também que nos desse um ponto de situação sobre o dito pavilhão 

multiusos, o Pavilhão Municipal e qual é a ideia que têm sobre esta matéria. Sabemos 

que houve um concurso aberto, sabemos que o Senhor Presidente suspendeu o 

processo, sabemos que eventualmente o Senhor Presidente é contra o pavilhão 
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multiusos e concordamos perfeitamente com a sua visão, mas o que não estamos de 

acordo é que nós em Águeda, hoje, continuamos sem nenhum pavilhão, do qual nós, 

PSD também somos responsáveis, porque em vinte e nove anos de Câmara PSD, nós 

não fomos capazes de dar um pavilhão ao município. Nós assumimos a nossa quota-       

-parte da culpa, mas pedimos-lhe, Senhor Presidente, que tenha em atenção este 

processo, porque também foi atleta e sofreu os mesmo problemas que muitos jovens em 

Águeda estão a sofrer e pedimos-lhe que nos diga qual é o ponto de situação sobre esta 

matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Gostaríamos também, que nos esclarecesse sobre a saída da Câmara do Doutor 

Amaral, Director do Departamento Administrativo e Financeiro. Já vi escrito em algum 

lado que tem a ver com a cessação da comissão de serviço, o Doutor Amaral acabou a 

comissão de serviço e retomou o seu anterior lugar. Nós compreendemos que isto é 

“desculpa para inglês ver”, mas não é para aguedense sentir e nós queremos saber 

exactamente o que é que se passou sobre esta matéria porque correm muitas versões. 

Correm versões que o Doutor Amaral não queria fazer pagamentos que o Senhor 

Presidente estava a ordenar, correm versões que ele estaria contra determinados 

inquéritos de certas situações que se passam, até de perseguição dentro da Câmara a 

funcionários, o que nós não acreditamos. Consta-se até que o Senhor Presidente não 

estaria muito de acordo com o modo de actuação do Doutor Amaral. O que nós queremos 

saber exactamente é quais são as razões porque o Doutor Amaral saiu, porque de 

certeza, que quando o Senhor Presidente o foi convidar, não acredito que o Doutor 

Amaral não tenha tido o compromisso consigo de estar quatro anos neste projecto, não 

acredito que o tenha convidado por dois anos. Nós queremos saber o que é que falhou 

nestes quatro anos de projecto. Foi o Doutor Amaral que não aceitou continuar neste 

projecto? Ele é que mudou a palavra? O que é que se passou exactamente e se o Senhor 

Presidente subscreve todas as actuações do Doutor Amaral neste período que tivemos 

até hoje? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Outra nota que quero fazer, tem a ver com as intervenções finais do Senhor 

Presidente, nesta Assembleia, porque quando o Senhor Presidente fala ninguém mais 

pode falar e como tal, o que ele diz é uma verdade, que é irrefutável. E já se tem 

reflectido várias vezes sobre questões das eólicas no nosso Concelho, imputando sempre 

a culpa ao PSD. Mas o Senhor Presidente fala e como nós não podemos contestar 
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calamo-nos, sendo certo que os nossos Vereadores no Executivo têm feito caminho 

sobre esta matéria e é um caminho que é importante não esquecermos. Quando o 

Senhor Presidente manda as culpas todas para cima do anterior executivo, não consegue 

explicar porque razão é que a carta de rescisão da empresa sobre este projecto chega 

em Maio, seis meses após o Senhor tomar posse, seis meses após esta Câmara estar 

em funções. Ainda que a anterior Câmara não tenha acautelado devidamente os nossos 

interesses, como diz o Senhor Presidente, eu faço uma pergunta a mim mesmo: “mas 

durante este período todo de seis meses, não foi tempo suficiente para a Câmara actual 

se mexer?” Passado este tempo todo, após receber uma carta de rescisão já passa mais 

de um ano e o que é que esta Câmara já fez sobre esta matéria? Já tentou algum 

processo de indemnização? O que é que já fez concretamente sobre isto? É capaz de 

nos mostrar algum documento desta Câmara a reclamar os seus direitos? Ainda ouvimos 

na reunião aberta em Agadão, que os proprietários já o estão a fazer há bastante tempo, 

e nós? Sabemos, Senhor Presidente, que foram pedidos estudos de vento que a empresa 

pelos vistos, não entregou. Um conjunto de situações. É que, Senhor Presidente estamos 

a falar provavelmente de verbas a rondar o meio milhão de euros anual, são verbas muito 

importantes que nós devemos acautelar nesse processo. Portanto, a minha grande 

dúvida é perguntar ao Senhor Presidente porque é que estas coisas vão acontecendo 

assim sucessivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também Senhor Presidente gostava de lhe perguntar que andamento deu a uma 

recomendação desta Assembleia sobre a certificação de contas. Nós demos uma 

recomendação há um ano sobre a certificação de contas, gostava de saber se 

efectivamente já temos auditor para as contas da Câmara, qual foi o método de concurso 

e onde é que foi publicado a abertura de concurso e o que é que se passa concretamente 

sobre esta matéria, porque nós estamos em Setembro, para a semana iniciamos Outubro 

e não temos um único dado da gestão desta Câmara. Nós não sabemos qual é o 

comportamento da despesa, não sabemos qual é o comportamento da receita, não a 

receita global, porque essa o Senhor Presidente dá-nos nas suas informações, da receita 

do IMI, da receita da Derrama, das diversas receitas que nós temos. Nós não sabemos 

como é que está a actividade da Câmara, se estamos a emitir muitas ou poucas licenças? 

Como é que está todo este processo? O Senhor Presidente fala-nos em grande 

organização e que a Câmara está a funcionar muito bem e nós temos que nos acreditar 
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em si. Mas o que é certo, é que os nossos Vereadores chegam às reuniões do executivo 

e depois de já pedirem, várias vezes, estes dados eles não têm rigorosamente nenhum 

para analisar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não há nenhum dado que nos possa informar do ponto de vista de gestão, não do 

ponto de vista de planificação das obras, se a obra vai a vinte por cento, ou se vai a trinta 

por cento, se a execução financeira vai a vinte ou trinta por cento. Os nossos vereadores 

são administradores, não são técnicos de contas ou contabilistas desta Câmara, cabe-

lhes a eles saberem, numa análise global qual é o andamento deste processo. Eu penso 

que isto são dados muito importantes, porque quando nós ouvimos dizer que todo este 

processo está muito mais facilitado e muito mais leve nós acreditamos nisto, Senhor 

Presidente. Basta que vejamos estes números, em dois mil e dois, em Portugal, 

acabaram-se cento e vinte e seis mil fogos, casas, em dois mil e seis acabaram-se 

cinquenta e oito mil, foi menos de metade. Este ano vamos com vinte e quatro mil nos 

primeiros seis meses, o que é que isto quer dizer? Que o trabalho em termos de 

licenciamento, muito trabalho que esta Câmara produz, claramente terá diminuído. Ora, 

com este trabalho diminuído, é óbvio que nós conseguimos dar respostas muito mais 

depressa. Agora, é importante que nós tenhamos esta visão, é importante que estes 

dados surjam, porque eu não acredito que com tanta informatização e com tantas coisas 

boas que se fizeram em quase dois anos, que o Senhor Presidente, hoje, ainda não 

consiga ter números para nos dar nestas matérias. ---------------------------------------------------

--------- Portanto, gostava efectivamente de saber isto, porque com esta baixa de trabalho 

de certeza que, se já tínhamos gente a mais na Câmara, conforme o Senhor Presidente o 

disse quando entrou e afirmou que era um desperdício de gente que tínhamos, agora 

teremos muito mais gente. Gostávamos de saber qual é o caminho a dar às pessoas se 

não têm trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria também falar sobre o endividamento da Câmara. Já sabemos todos, que o 

PSD deixou a câmara endividada em dezasseis milhões de euros. Também sabemos, 

infelizmente, para Portugal, que a Câmara de Águeda, não está, nem de perto nem de 

longe, nas setenta e cinco piores Câmaras deste país em trezentos e quarenta e oito 

municípios. Sabemos isso por entidades independentes, como a Câmara dos Técnicos 

Oficiais de Contas, que se pronunciou sobre esta matéria, mas isso não nos dá algum 

contentamento, porque nós gostávamos de estar neste momento com o endividamento 
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zero, o que não foi possível, mas temos esse endividamento. -------------------------------------

--------- O que nós queremos saber é qual é o endividamento que a Câmara Municipal de 

Águeda tem hoje? Qual é, Senhor Presidente, o endividamento com que pensa terminar 

este ano? Qual é o endividamento com que pensa terminar o seu mandato? ------------------

--------- Termino a minha intervenção com uma nota sobre o nosso futuro. O QREN está aí 

e é um instrumento fundamental e importante para o nosso Concelho e País e até hoje, 

quer nesta Assembleia Municipal, quer nas reuniões de Executivo, não vimos uma nota 

sobre esta matéria. O Senhor Presidente faz reuniões com a população, a perguntar-lhe o 

que é que eles desejam para o futuro de Águeda, fez já duas reuniões sobre esta matéria. 

Aos membros da Assembleia nada lhe é perguntado, aos Vereadores do Executivo que 

são os administradores desta grande empresa nada lhes é dito. ----------------------------------

--------- Eu pergunto, qual é o nosso futuro em Águeda? Qual é o projecto que o Senhor 

Presidente tem? O que é que o Senhor Presidente quer apresentar ao QREN? Quais são 

os projectos a que se quer candidatar? E a questão mais importante é, o Senhor 

Presidente ainda não tem projecto nenhum, ou tem e está a fazer sem ninguém saber? 

Pergunto isto porque, mais à frente, de certeza que nos vai apresentar alguns projectos 

muito rápidos e terá outra vez todo o povo a contestar, como teremos a Carta Educativa 

daqui a pouco para conversar. Porque é mais uma coisa feita na sua secretária com dois 

ou três Vereadores ao seu lado, em que o Senhor tem a visão para Águeda, já fez aqui 

duas sessões para o público em Águeda, é isto que não pode acontecer numa discussão 

sobre o QREN ou sobre o nosso futuro. ------------------------------------------------------------------

--------- Para terminar, quero-lhe dizer que, no fundo, este mandato, até este momento, 

teve três pontos fortes, três grandes momentos que o Senhor Presidente conseguiu 

concluir, que foram a compra da ceifeira, o Café Literário com a parceria da Junta de 

Freguesia e na parte final podemos também falar no sorvete de Leitão.” -----------------------

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

--------- “No próximo domingo vai ser comemorado o Dia Mundial do Coração e pela 

segunda vez, a Câmara Municipal vai ter uma iniciativa, que é a “Marcha pelo Coração”, 

que tem início às dez horas na Escola Secundária Marques Castilho. Eu acho que todos 

nós, como Munícipes e sobretudo como Membros desta Assembleia Municipal, 

poderemos dar o exemplo e seria muito bom que todos estivessem presentes. Fica aqui o 

convite ou pelo menos o apelo. Seria bom estarmos todos juntos, domingo na “Marcha 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 26 de Setembro de 2007 

 

15 

pelo Coração”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “A Carla Eliana veio aqui falar acerca do Dia Mundial do Coração, eu quando ouço 

o Senhor Engenheiro Hilário com esta baboseira, aperta-se-me mesmo o coração, porque 

é tempo de este Senhor ter um bocadinho de decência no que respeita às questões que 

coloca nesta Assembleia. Ele utiliza sempre as mesmas directrizes para pedir, exigir, 

aquilo que ele certamente aconselhou outros a não fazerem. Primeiro, começa por utilizar 

termos como “cabaz de mercearia”, para o Senhor Presidente, relativamente às contas da 

Câmara. Parece que está a copiar as expressões que agora são desenvolvidas pelos dois 

candidatos a chefes do PSD. Eu até já ouvi um dizer que o outro está a utilizar os 

métodos de antes do vinte e cinco de Abril e que quer reimplantar dentro do PSD 

possíveis princípios destes, veja aonde é que isto chega. O Senhor tem que pensar 

seriamente, que o tempo da decência chegou a esta Câmara, porque se o Senhor 

precisar das informações que aqui pediu, endividamentos, a quem é que a Câmara deve, 

receitas, despesas, qual a qualidade de receitas, o que é que gera cada taxa, cada 

imposto, o que é que vem para Águeda, o Senhor só vai ao Executivo e tem essa 

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

--------- Eu volto a repetir-lhe aquilo que muitas vezes já disse aqui, eu antes pedia muitas 

informações e todas elas me foram negadas. O Senhor pediu isso ao Executivo? O 

Senhor não pediu e se não pediu como é que quer saber? O Senhor, como Membro da 

Assembleia e elemento fiscalizador, tem todas as possibilidades para fazer isso. Vir para 

aqui com esse tipo de observação, eu chamo a isso demagogia, porque o Senhor vem 

para aqui só para falar por falar e não para obter qualquer tipo de resposta. Quando falou 

no pavilhão e disse que têm a vossa quota-parte de responsabilidade, se o Senhor sabe 

fazer percentagens, projecte essa quota-parte e veja que os Senhores não têm a quota-

parte, têm a totalidade, senão quase a totalidade de nada se ter feito para isso. Portanto, 

não é a quota-parte, a quota-parte é quando há partes mais ou menos iguais, mas o 

Senhor diz a quota-parte, como se nós, Partido Socialista, que estamos no Executivo há 

dois anos, já tivéssemos que resolver esse problema. Outros não estão resolvidos por 

razões óbvias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor continua a falar no endividamento da Câmara, de certeza que é inferior. 

Eu fico surpreendido porque há coisas tão importantes para discutir e daqui a bocado 
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vamos discutir aquilo que o Senhor com ar de sorriso e de gozo disse que a 

responsabilidade depois é assumida por cada um. No entanto, começou um ano 

educativo, começou um novo ano escolar, não há reclamações, tudo correu da melhor 

maneira, mas se houvesse o mínimo a apontar o Senhor estaria aqui a fazer reparo a 

isso, com pompa e circunstância, como se tivesse sido um falhanço deste Executivo. O 

Senhor não perguntou quais foram os meios utilizados pela Câmara para responder 

eficazmente à abertura, sem quaisquer tipo de reclamações à Câmara. ------------------------

--------- Ouvi-o a elogiar a Festa do Leitão, mas mais importante do que a Festa do Leitão 

é a abertura de um ano escolar em que a Câmara Municipal de Águeda está directamente 

ligada e é co-responsável pelo bom andamento disso e o Senhor nem nisso falou e devia 

dar era os parabéns, porque a educação é fundamental para o desenvolvimento do nosso 

país. A nossa geração continua a viver atrofiada, abafada pela falta de educação que nos 

foi transmitida, porque, por muitos anos, só alguns é que tiveram acesso ao 

conhecimento, por outros anos a seguir, em que todos tiveram acesso a cursos mas sem 

conhecimento, tiravam-se cursos só por tirar, porque conhecimento não tinham, eram 

apenas passagens administrativas, não sei se pertencem a essa elite das passagens 

administrativas. Depois, há toda uma reestruturação que é da responsabilidade de toda a 

gente, mas neste momento todos nós nos queixamos que a educação é algo que se torna 

importante discutir. E na abertura do ano escolar em Águeda não houve problemas. O 

Senhor sabe que diante desta estrutura de abertura do ano escolar a Câmara no ano 

passado, facultava cento e vinte refeições e neste momento está a faculta quinhentas? O 

Senhor sabe que tudo foi fornecido em devido tempo, nomeadamente a colocação de 

professores, conforme era intenção e projectava o Executivo? Se há alguma coisa que 

não é verdade diga, porque a informação que eu tenho é que correu tudo como devia ter 

corrido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à Festa do Leitão, de facto o Executivo merece os parabéns pela Festa do 

Leitão, não só o Executivo mas também a ACOAG. Deve ser referido que as duas 

organizações trabalharam em parceria e fizeram algo que possivelmente, possa ser 

importante para a maioria dos agentes e das pessoas do Concelho. -----------------------------

--------- Relativamente à visita do nosso Primeiro-Ministro, focou um aspecto que me 

parece que devia ser realçado. Para sua informação eu também fui enganado, tendo ido 

almoçar juntamente com a minha esposa.” --------------------------------------------------------------
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--------- José António Parada Figueira: ------------------------------------------------------------------

--------- “Venho aqui mais uma vez e na sequência da minha intervenção em vinte e seis 

de Abril último, lembrar ao Executivo e ao Senhor Presidente em particular a situação do 

diagnóstico social do Concelho. Continuamos, ao fim de dois anos, numa total paralisia e 

chega-nos hoje, no último ponto da ordem de trabalhos, a Carta Educativa e o diagnóstico 

social continua a não ser actualizado. Recordo que ele foi feito em dois mil e três e no 

início de dois mil e seis, no início do mandato deste Executivo, deveria ter sido pegado 

nele. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Preocupa-nos, claramente, as problemáticas sociais, elas estão identificadas e 

cada vez mais temos um nível de pobreza agravado pela situação económica do país, 

com situações de exclusão social graves, com reflexos e reproduções nos sistemas 

familiares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não sabemos neste momento, o impacto desta inacção no futuro no seio das 

nossas comunidades, mas auguro, como a realidade actual já o demonstra, que não será 

fácil e aqui a Autarquia vai ter que assumir essa responsabilidade porque elas são 

efectivamente pesadas. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria deixar aqui um desafio ao Executivo. O Executivo preocupou-se com a 

Carta Educativa pelas Candidaturas ao QREN. Temos aí o QREN e em termos de 

políticas sociais, da rede-social, não sabemos o que é que a Autarquia quer fazer, quais 

são as políticas que a Autarquia quer seguir e qual é o enquadramento que quer fazer 

com a Carta Educativa. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente ao início do ano escolar, Doutor Armando Ferreira, com o devido 

respeito que tenho por si ou por qualquer outro membro desta Assembleia, lamento que 

não esteja informado sobre a abertura do ano escolar. As escolas abriram, muitas delas 

sem que os seus recintos tenham sido limpos, sem que estejam todos os funcionários 

necessários e há aqui duas escolas no centro da cidade que antes das oito horas da 

manhã têm crianças à porta e ninguém abre as escolas, e ninguém recebe essas 

crianças e os pais têm que ir trabalhar para as fábricas e deixam os seus filhos a 

correrem os riscos que nós infelizmente sabemos que a sociedade hoje comporta. ---------

---------Quero perguntar ao Executivo quando é que será entregue o material para as 

actividades de enriquecimento curricular. Fazemos votos que não aconteça como no ano 

passado, que só em Maio deste ano é que eles chegaram às escolas. Há escolas que 
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têm problemas de lâmpadas e de vidros por substituir. -----------------------------------------------

--------- Gostaríamos que este tema fosse efectivamente um tema caro. Eu era o primeiro 

a chegar aqui e a dar os parabéns ao Executivo, se tudo tivesse corrido bem, conforme o 

Doutor Armando Ferreira quis aqui fazer sentir. Há escolas com problemas, há outras 

onde o início do ano escolar poderá ter corrido melhor, mas é necessário ter atenção a 

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

--------- Para concluir a minha intervenção deixo aqui uma indicação, um conjunto de 

IPSS’s do Concelho, de que fazem parte a Bela Vista, Os Pioneiros, a LAAC, a Arca do 

Botaréu e a ARCOR, em parceria com a Autarquia, vão realizar, no próximo dia vinte e 

cinco de Outubro, um encontro de IPSS’s do Concelho. Vão ser abordados quatro 

temáticas base, O Futuro das Políticas Sociais, ATL, Formação de Quadros das IPSS’s e 

As Políticas Sociais para o Concelho. Irão estar presentes o Senhor Engenheiro Celestino 

de Almeida, o Doutor Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal, Padre Lino Maia, 

Presidente da CNIS, Confederação Nacional das IPSS’s e o Professor Manuel 

Domingues, Presidente das APPCDM’s, responsável na CNIS pela área da Formação.” --

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

--------- “Venho aqui simplesmente para esclarecer uma situação, porque parece-me que 

não estou mal informado, parece-me é que há informações que estão mal transmitidas. É 

que relativamente à limpeza, ao arranjo das escolas, sobre toda essa parte material, 

ligada à abertura das salas de aulas, foi feito um protocolo entre a Câmara Municipal e as 

Juntas de Freguesia, sendo transferidas verbas necessárias para se fazerem esses 

trabalhos pelas Juntas de Freguesia. Portanto, a informação que eu tenho, a qual eu pedi 

para confirmar se era verdade ou não, foi isso que me foi dito. Se houve alguma falha 

relativamente a isso, parece-me que a responsabilidade não caberá ao Executivo. No 

entanto, já agora, aproveito para dizer que concordo consigo quando as crianças vão 

para a escola antes das oito horas e os pais têm que ir trabalhar e estão à espera que 

lhes abram as salas e que muitas vezes ficam lá sozinhas sem ninguém ao pé delas e em 

condições bastantes más. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu aproveito para lançar este repto ao Executivo, para que em colaboração com 

as entidades e com as pessoas responsáveis crie determinadas condições, não só para 

as crianças, mas para outro tipo de pessoas, para os nossos doentes que têm que ir 

marcar consultas aos Centros de Saúde. Há pouco tempo, para eu obter um determinado 
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conjunto de análises tive necessidade de ir ao SAP e tive que ir lá antes das sete horas 

da manhã e já era o décimo da lista e à minha frente estavam pessoas, todas elas com 

mais de sessenta e cinco anos, reformados, que estavam cá fora. Eu lanço aqui o repto 

ao Senhor Presidente da Câmara para criar condições, juntamente com o Director do 

Serviço e a exemplo daquilo que poderá fazer relativamente a essas crianças que estão 

nas escolas, de maneira a que sejam abertos os serviços. Que se utilize algum esquema 

de listagem de indicação, para que as pessoas que vão em determinado dia e não sejam 

atendidos, possam ir no dia seguinte reinscrever-se sem necessidade de lá estarem a 

essas horas, estando lá apenas às oito horas para fazer a remarcação. Eu lanço isso e 

nestas parcerias, que são extremamente úteis, talvez seja uma parceria interessante que 

a Câmara Municipal de Águeda possa fazer com a direcção desse mesmo Serviço de 

Assistência, para assim evitar que muitas pessoas tenham que estar ali àquelas horas em 

condições para serem consultadas pelo seu médico. Normalmente são pessoas de idade 

que não têm capacidade financeira para obter outras consultas. Há muitas pessoas que 

têm problemas por causa das consultas, pelo que lanço esse repto ao Executivo. -----------

--------- Portanto eu estou de acordo consigo, mas essa situação talvez seja uma coisa 

diminuta, relativamente ao sucesso e ao êxito que foi a abertura do ano escolar.” -----------

--------- Francisco Rogério Martinho Estrela: ---------------------------------------------------------

--------- “Foi aqui dito que as escolas não estavam limpas. Eu sou um dos responsáveis 

pela Junta de Freguesia de Águeda e as Escolas foram todas limpas. Durante o mês de 

Agosto dirigimo-nos a algumas escolas e porque não estavam os professores, ou porque 

não estavam os funcionários, não puderam ser feitas nessa altura, mas o que é certo é 

que quando as aulas começaram as limpezas estavam feitas. Nós temos cinco ou seis 

escolas à nossa responsabilidade, não acho justo a insinuação feita que as escola não 

estavam limpas e fizemos a reparação com os fracos recursos da Junta de Freguesia, 

nomeadamente nas casa de banho, nos estores, nos quadros, nos vidros, nas janelas e 

nas portas. Podamos até algumas árvores quando não tínhamos indivíduos 

especializados para tal. Tudo aquilo que não foi da nossa responsabilidade nós fizemos 

uma relação para ser enviada à Câmara Municipal para proceder à reparação. Algumas 

vezes falei com os responsáveis pela própria escola e perguntava-lhes quando é que eu 

podia ir lá, porque quando me deslocava lá não tinha professores ou funcionários, porque 

estavam de férias. Nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance e creio que as 
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escolas estavam limpas na altura.” -------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Sobre a questão da educação em Águeda, eu realço, obviamente, o esforço que 

a Câmara faz e todas as entidades, nomeadamente os professores. Penso, no entanto, 

que a colocação dos professores não depende da Câmara mas também gostava que 

depois a Doutora Elsa ou o Senhor Presidente me dissessem, se falta pessoal nas 

escolas para as actividades extracurriculares, como tem chegado ao meu conhecimento. 

Têm-me dito que há bastante material de apoio que falta chegar às escolas, no que diz 

respeito às actividades extracurriculares. Se o Senhor Armando Ferreira disse que foram 

feitos vários protocolos com as Juntas de Freguesia para assegurar o bom funcionamento 

das escolas, eu gostava de saber se elas foram partes envolvidas neste processo, se 

houve efectivamente uma reunião preparatória com todos os Presidentes de Juntas para 

o arranque do ano escolar, porque se elas foram partes envolvidas de certeza que houve 

essa reunião onde ficaram estabelecidos todos esses critérios. -----------------------------------

--------- Vou dar simplesmente um exemplo da Escola das Chãs de Águeda, que eu 

conheço porque anda lá a minha filha. O meu colega, Parada Figueira, falou na questão 

da chegada das crianças às oito horas à escola. A Escola das Chãs, aqui no centro de 

Águeda, que muita gente diz que estamos bem servidos, até às nove horas não tem 

ninguém para receber as crianças. Qualquer pessoa que tenha o seu trabalho, chega 

sempre atrasada, tanto os que entram às nove horas como os que entras às oito horas, é 

a contestação de um facto, não há ninguém para receber as crianças e isto sim depende 

da Câmara porque é pessoal não docente. Podíamos colocar lá um POC, eventualmente 

a fazer este tipo de trabalho. Vou dar outro exemplo, que é importante para nós 

melhorarmos, nas actividades extracurriculares o inglês é obrigatório, pelo menos no 

Município de Águeda. A Escola das Chãs não tem balneários, como muitas escolas não 

têm. O inglês na Escola das Chãs é dado na última horas das actividades 

extracurriculares. As crianças saem às quinze e trinta e o inglês é dado das dezasseis e 

trinta às dezassete e trinta no primeiro ciclo, antes disso as crianças vão praticar 

educação física, das quinze e trinta às dezasseis e trinta, porque não podem praticar 

educação física sem praticarem o inglês, é uma obrigatoriedade. Então, as crianças vão 

andar aos pulos a correr, acabam todas transpiradas e a seguir vão sentar-se a receber 

uma aula de inglês. Eu pergunto, isto é um bom processo? Será que não temos 
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professores suficientes para criarmos o ensino de inglês obrigatório ao primeiro ano, mal 

acabam a pré, no primeiro tempo? É uma pequena nota, podíamos falar muito sobre este 

assunto.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu vou concordar com o Engenheiro Hilário, é lógico que essa questão do inglês 

não pode ser sempre à última hora, porque só há dez horas de inglês e os professores 

têm que estar nas duas horas. Isso é evidente por uma questão de horários. Há aqui um 

erro que eu espero que a Câmara os encarregados de educação estejam atentos durante 

este segundo ano porque é preciso ver se são aulas de inglês, é que não há aulas de 

inglês, não há aulas de música, não há aulas de educação física e os professores estão a 

fazer aulas de inglês, aulas de música e aulas de educação física. Isto é importante 

porque não é um excesso de aulas para os alunos do primeiro ciclo, são actividades de 

educação física, de música, de inglês e deve haver uma coordenação pedagógica sobre 

as pessoas que assumem esses projectos, para que essas actividades sejam, como eles 

dizem, aprender inglês a brincar, aprender actividades de educação física a brincar e 

aprender música a brincar, está a haver demasiada carga de uniformização de situação 

de aula e o que está previsto na origem do programa não é isso, aliás é lógico que não 

poderia ser excesso de aulas para o primeiro ciclo.” --------------------------------------------------

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

--------- “Na sequência daquilo que se falou relativamente à Escola das Chãs, queria 

alertar o Senhor Presidente da Câmara para o facto de já me terem feito queixa, visto que 

de manhã é uma complicação para deixar as crianças na Escola das Chãs. Há uma 

grande quantidade de carros para deixar as crianças, as pessoas têm que estacionar em 

cima dos passeios e entretanto há uma brigada de trânsito mais cuidadosa, que parece 

que já não é a primeira nem a segunda vez, que se dedica a pôr-se junto ao Multibanco e 

multa as pessoas que param em cima do passeio e outras situações para além da 

ilegalidade de parar em cima do passeio e outras situações para além da ilegalidade de 

parar em cima do passeio, e depois quando as pessoas dizem que não têm meios de 

pagamento, eles mandam-nas ao Multibanco em frente. Portanto, era bom que o Senhor 

Presidente tomasse em consideração esta situação.” ------------------------------------------------

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

Câmara Municipal, deu as seguintes informações: ---------------------------------------------------
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--------- “Iria começar por responder ao Doutor António Martins sobre as cobranças do lixo 

que está na factura da água e que não está a ser cobrada essa taxa a quem não 

consome água. Nós estamos a fazer um serviço, que já todo o Concelho devia ter, que é 

todas as casas existentes terem um número de polícia, para nós sabermos quem é que 

tem casas, que casas é que existem. Temos o serviço concluído em treze freguesias, 

temos de agradecer a algumas freguesias que fizeram um trabalho impecável, noutras 

são os Serviços de Fiscalização que o estão a fazer. Vamos avançar para uma situação 

que é cruzar os dados que temos na base de dados da água, daqueles que já pagam, 

com aqueles que não existem, para depois mandar uma factura para casa das pessoas 

dando um determinado espaço de tempo, para poderem regularizar a situação, ou seja, 

este vai tendencialmente chegar a casa de todos os munícipes de Águeda e deverão ser 

todos colocados nas mesmas circunstâncias. Sensivelmente só meio ano de cobranças, 

não é uma factura muito elevada que possa pôr em causa uma cobrança dividida por dois 

períodos. Portanto, entre o próximo mês e o mês de Novembro iremos proceder a essa 

situação e enviar para casa de todos os munícipes. --------------------------------------------------

--------- Quanto às actividades extracurriculares, aos professores darem quarenta e cinco 

minutos ou uma hora de actividades, aquilo que está estipulado em termos de Ministério, 

é que há um valor mínimo, pago por actividade, sejam quarenta e cinco minutos, sejam 

sessenta, não há uma destrinça a respeito desses valores. Nós, este ano, temos um 

sistema que nos parece bastante mais justo do que no ano anterior, em que não é por 

turma, é sim por hora de actividade e que permite que todos ganhem sensivelmente o 

mesmo, porque há situações diferenciadas, nós tivemos que recorrer a diferentes 

modelos, não temos só as IPSS’s, mas temos empresas privadas também a dar, temos 

Juntas de Freguesia, temos uma panóplia e determinados mínimos e máximos em que 

isto iria funcionar e depois também tivemos de dar algumas comparticipações para 

entidades que dão mais meios que àquelas que dão menos meios. Portanto, há aqui uma 

tentativa de aproximação de que haja justiça. Justiça absoluta não existe mas estamos 

mais próximos desse objectivo. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao material das actividades de enriquecimento curricular aquilo que posso 

dizer é que no primeiro dia de aulas foi entregue em todas as escolas o material que 

estava solicitado. Agora, se há outras faltas, o procedimento normal é sempre o mesmo, 

dirigem-se ao agrupamento, o qual nos faz chegar as solicitações. -------------------------------
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--------- Quanto ao trânsito junto à Escola das Chãs, é um problema de há muitos anos e 

estamos dispostos a receber sugestões, também para ajudar a resolver essa situação. 

Estamos dispostos a analisar e a ver que situações podem ser criadas no sentido de 

melhorar aquela confusão que há ali. Posso-vos dizer que recebemos esta semana, da 

Escola Fernando Caldeira, uma sugestão para ultrapassar este tipo de problema e que 

demos de imediato cabimento e mandei os serviços avançarem, que é condicionar o 

acesso à Escola Fernando Caldeira só por um sentido, obrigando as pessoas a andarem 

num só sentido, para não haver aquela confusão que se manifesta diariamente naquela 

escola. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Senhor Engenheiro Hilário Santos e à vinda do Senhor Primeiro 

Ministro, o Senhor Primeiro Ministro veio cá representar um projecto nacional no qual 

estamos envolvidos, somos uma das cinco Câmaras do país que estão envolvidas no 

projecto piloto “Casa Pronta”, como tiveram oportunidade de assistir. Posso-lhe dizer 

também que a respeito do almoço, foi uma coisa combinada muito em cima da hora, 

porque o Senhor Primeiro Ministro chegou bastante atrasado, perguntei-lhe se ele queria 

almoçar e tratei do almoço rapidamente dentro do que foi possível. Não nos foi possível 

encontrar um restaurante com capacidade que permitisse ir muito mais além daquilo que 

foi, porque embora em Águeda hajam outros pratos, obviamente que quando as pessoas 

vêm à nossa região tem de ser leitão. E foi uma corrida para tentarmos dar resposta a 

isto, porque o Senhor Primeiro Ministro era para estar cá às onze horas, só chegou ao 

meio dia e não era para almoçar, tendo sido decidido na altura. Peço desculpa aos 

Presidentes das Juntas, mas não houve condições para ter uma resposta mais 

estruturada no momento. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à Festa do Leitão, aquilo que foi dito quando chegamos à Câmara é que 

era uma parceria a respeito da realização daquele acontecimento e a Câmara não se 

punha de fora de dizer também para onde é que quer que a Festa do Leitão caminhe. Por 

isso, é que a Festa do Leitão teve o apoio que teve da Câmara e tem uma programação, 

porque nós queremos que ela cresça. A Câmara não quer ser um contribuinte líquido 

permanente daquele acontecimento, quer que este acontecimento se transforme e que a 

médio prazo tente equilibrar as suas contas. Portanto ele vai ter de crescer mais para 

gerar receitas para se equilibrar, porque há ali uma aposta mas precisa de ter dimensão e 

nós não conseguimos, de um ano para o outro, colocá-lo numa dimensão tal que permita 
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esse retorno. Agora, temos de todos os anos aumentar a sua dimensão e é isso que nós 

estamos apostados em fazer e que iremos propor à ACOAG para fazer no próximo ano. 

Estamos convictos que tem que ser esta a solução porque senão nós estagnamos 

naquele tamanho e nós não queremos estagnar por ali, nós queremos que aquilo 

aumente. A Festa do Leitão é um chamariz, pela primeira vez veio gente que se 

hospedou em hotéis de Águeda, para ficar cá e participar na Festa do Leitão, começa a 

ter gente que vem à procura do acontecimento. Portanto, agora há que potencializar. Nós 

não estamos satisfeitos com aquilo que queremos e nós sabemos que se fizermos para o 

ano exactamente a mesma coisa que fizemos este ano, nós temos menos público ou 

mantemo-nos da mesma forma e nós queremos alargar. Águeda, felizmente, tem ali uma 

montra que pode mostrar muito daquilo que é através daquele acontecimento e é isso 

que nós queremos e é esse o caminho, porque a Câmara quer participar, é um parceiro, 

mas não está passivamente a acompanhar este processo. É uma aposta para ganhar 

mas para crescer. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à selecção de Portugal e aos jogos que vão haver, já disse aqui numa 

Assembleia, nós temos estádio e não fazemos como outros que dizem que não querem 

saber nada daquilo. Nós não concordamos com a infraestrutura mas tentamos dinamizá-

la ao máximo que podemos. Nós não a abandonámos, nem queremos abandonar, 

tentamos rentabilizá-la e dar-lhe visibilidade. Agora, quanto à manutenção do relvado, há 

uma empresa especializada nisso e que assegura a manutenção e compete a eles 

manter. Nós só temos de exigir, se há alguma coisa a funcionar mal que ponham as 

coisas como deve ser. A manutenção do relvado não é da responsabilidade da Câmara, 

temos uma empresa contratada que é responsável pela manutenção do relvado, tanto 

quanto eu sei, a Câmara só é responsável pelo corte, as manutenções, as grandes 

intervenções, etc., pagamos a uma empresa, através de um contrato que vem de trás, 

que nós não aprovamos, que é responsável pelo estádio e é assim que está. Quando eles 

não tratarem bem, então temos que o saber e assumir as responsabilidades. Se a 

empresa que está contratada diz que o relvado só pode ser utilizado dois dias por 

semana, nós comunicamos ao Recreio Desportivo de Águeda que só pode ser utilizado 

dois dias por semana, porque são eles que mandam no relvado. Nós não temos pessoas 

aqui que sejam especializadas naquilo e então está entregue a um empresa especialista 

para nós podermos exigir responsabilidades, é assim que nós trabalhamos. ------------------
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--------- Quanto ao protocolo com o Recreio Desportivo de Águeda, está em discussão 

neste momento com o Recreio para ouvir a opinião deles, para depois chamarmos a 

Comissão de Desporto da Assembleia Municipal para dar a sua opinião sobre aquele 

protocolo e que depois poderá ser aprovado ou não. -------------------------------------------------

--------- A respeito do Algés e da utilização das piscinas, as coisas estão mais atrasadas, 

existiram algumas conversações no sentido de poder ser dada uma outra dinâmica em 

parceria com o Algés, não estando definidos ainda os termos, existiu apenas uma 

conversa para saber se estavam disponíveis para encarar essa possibilidade e como 

estão disponíveis, agora vamos começar a ver como é que se trata essa situação. ---------

--------- Quanto ao Pavilhão Multiusos, está a ser analisado o projecto e não tenho mais 

nada a dizer a respeito disso. Existem outras possibilidades de outras intervenções que, a 

breve prazo, daremos conhecimento. ---------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Doutor Amaral, a única coisa que eu tenho a dizer a respeito disto é o 

fax que o Doutor Amaral enviou, recepcionado nos serviços da Câmara Municipal de 

Águeda no dias doze de Setembro de dois mil e sete, que diz assim: “Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Águeda, decorrido mais de um ano e meio sobre o 

início da minha colaboração com a Autarquia, julgo cumprida e esgotada a utilidade do 

meu trabalho e experiência. Assim, solicito que dê por finda a minha requisição à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, com efeitos a doze 

de Setembro de dois mil e sete, para que me apresente no dia treze no meu serviço de 

origem. Pede deferimento, José Carlos Moreira Amaral.” São estas as razões, são estas 

as que estão escritas e da minha parte não existe mais nada. Portanto, se da parte do 

Doutor Amaral, quiser dizer mais alguma coisa poderá dizer. São razões oficiais que 

estão aqui e são polémicas que eu não entro e que não subscrevo nem levanto. ------------

--------- Quanto às eólicas, eu disse em Agadão que é um assunto que herdámos e que 

temos que resolver. O que eu posso dizer é que, contrariamente a outros, que deixam 

arrastar os assuntos, nós respondemos seis meses antes, mas antes disso já tínhamos 

tido reuniões com a empresa. Posso dizer também que tem havido troca de 

correspondência, estamos a ser acompanhados pelo nosso consultor jurídico e na 

próxima segunda feira teremos, em princípio, se não falhar, mais uma reunião com a 

empresa para aquilatar aquilo que vamos fazer, porque dizerem-nos que mudaram as 

torres, dezassete ou vinte metros para trás, porque não havia vento no sítio onde 
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estavam previstas anteriormente, está a custar-me muito a engolir. Temos aqui um 

caminho para aferir e verificar o que é que se passou e ver o que é que podemos fazer. É 

um assunto que está a ser acompanhado, nós preferimos a via de negociação, atendendo 

a que é possível, se não for possível a negociação tentaremos outros meios. Portanto, 

está prevista uma reunião para a próxima segunda feira, às onze horas da manhã. ---------

--------- Quanto à certificação das contas, dados os valores envolvidos, foi feita uma 

consulta de mercado a três revisores oficiais de contas, que calhou em cima do mês de 

Agosto, em que estavam todos de férias e o processo caiu. Já abrimos novo 

procedimento, estamos à espera que nos entreguem as propostas para virem aqui à 

Assembleia para ser aprovado o revisor de contas. Nós temos cá a trabalhar connosco, 

como já disse aqui muitas vezes, o Doutor Jorge Silva, que está a fazer uma 

contabilidade analítica e está a acompanhar a par e passo as contas. Como vocês 

sabem, embora não faça trabalho para nós de revisor oficial de contas, ele é revisor 

oficial de contas e penso que ninguém aqui põe em causa o trabalho que possa ser feito 

pelo Doutor Jorge Silva. Esse trabalho também será presente aqui à Assembleia. Posso-

vos dizer que também nessa área vamos ser uma das Câmaras deste País com maior 

transparência nas contas. Portanto, o facto de ainda não termos revisor deve-se a isso, 

mas é verdade que está tudo preparado para que nada falhe e a breve prazo vão estar 

aqui presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto às licenças, dados de gestão, peçam-me o que é que quer que seja, que 

eu tentarei que os serviços me forneçam. Na última reunião de Câmara foram pedidos 

elementos aqui pela Doutora Paula e as indicações que eu dei aos serviços foi para, de 

imediato, fornecer esses mesmos elementos. Peça os dados indicadores que quer, que 

nós tentaremos fornecer todos os dados que queira obter. Também posso lhe dizer que, 

segundo informação dos serviços, em trinta de Agosto o endividamento da Câmara era 

de dez milhões, setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove euros e 

vinte e quatro cêntimos. São dados que eu tenho aqui. Já tem um número e poderá ter 

outros quando os solicitar sobre o que quiser. ----------------------------------------------------------

--------- Quanto ao número de licenças, é verdade que não tenho aqui dados que possa 

dar sobre o número de licenças. No entanto, e no seguimento daquilo que o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Cima referia há uns tempos atrás, 

quando disse que não se via uma grua em Águeda, posso dizer que era verdade o que 
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ele disse e eu tive de me calar na altura. Mas, não é possível chegar aqui e mudar-se 

tudo. É preciso dar confiança aos investidores e dizer que as coisas estão a mudar para 

eles acreditarem. Neste momento, não é preciso sair daqui da sede do Concelho para ver 

que já não chegam os dedos das duas mãos para contar as gruas. Portanto, de zero para 

dez no prazo de um ano, não é tanto como nós gostaríamos, porque gostaríamos de ter 

muito mais, mas já é alguma coisa. Temos também muito trabalho de legalizações de 

construção que as pessoas foram fazendo e que agora é necessário legalizar. ---------------

--------- Quanto às pessoas que não têm trabalho na Câmara, aquilo que nós temos feito e 

que vamos ter de fazer ainda mais algumas reintegrações, algumas delas, por exemplo 

estamos a colocá-las a actualizar o património, porque são poucos os terrenos da 

Câmara que estão registados na Conservatória e depois o património não bate certo com 

aquilo que está nas Finanças. E é este trabalho, que não se vê, que é interno, mas que 

vai permitir que a Câmara vá, a médio prazo, ter uma situação clarificada, que essas 

pessoas andam a fazer. Tarefa que não é fácil, de andar à procura de terrenos que não 

existem. Já vários Presidentes de Junta têm sido questionados se determinado terreno 

existe. Estamos também a colocar marcos nos terrenos, porque a Câmara comprou mas 

não sinalizou e alguns dos terrenos vão encolhendo. Estes trabalhos têm que ser feitos e 

regularizar estas situações antigas envolve pessoas e é aí que estamos a ocupar 

algumas pessoas que deixaram de ter trabalho com a integração dos SMAS, por 

exemplo, nessas situações. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao QREN, nós somos uma Câmara aberta, nós não temos de vos 

perguntar tudo, compete aos Senhores fazerem sugestões também. Eu posso ter ideias e 

trago-as aqui para debater convosco, mas compete a todos, aos Senhores Presidentes 

de Junta, aos Senhores Membros da Assembleia dizerem o que é que pretendem para o 

Concelho, não têm que estar à espera que o Presidente da Câmara vá ter com vocês. 

Sugiram, proponham, digam, nós temos algumas ideias que estão a aparecer e vão 

aparecer mais, porque houve situações e está presente nesta Assembleia Municipal que 

nós tivemos de trabalhar sobre um grande sigilo, porque se não trabalhássemos sobre 

um grande sigilo não tínhamos feito nada, porque há gente aqui, como toda a gente sabe, 

que quer que isto mantenha o status quo como era do passado, para que tudo se 

mantenha em águas mornas, para eles poderem navegar, e nós temos situações em que 

temos de actuar de forma diferente. -----------------------------------------------------------------------
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--------- Aquilo que andamos aqui a fazer durante dois anos, que não são dois anos, só no 

dia dois de Novembro é que faz dois anos, não foi só reorganizar a casa. Isso foi a parte 

visível daquilo que nós fizemos. Já começam a surgir outras coisas que até agora já se 

desvalorizam, mas que anteriormente eram muito faladas, porque eram muito 

necessárias mas começam a aparecer e esse trabalho foi feito durante largos meses por 

gente que está na Câmara e por outros que nos ajudaram, que não estão na Câmara, 

para o concretizar, com muito sigilo, com muita calma, com muita procura e muitas horas 

de trabalho. Nós não viemos para aqui para fazer aquilo que s fazia no passado, nós 

prometemos a mudança e estivemos calados a respeito disto e ouvimos pacientemente e 

com uma calma muito grande que não há mudança nenhuma. Mas a mudança estava a 

ser preparada e ela está a começar a surgir porque nós sabemos para onde queremos 

levar o Concelho e temos ideias claras a respeito disso. Podem estar contra nós, mas eu 

acho que nestas coisas da política, cada um assume as suas responsabilidades. -----------

--------- Quanto aos três momentos que o Senhor Engenheiro Hilário Santos referiu, fico 

contente por ainda referir a ceifeira, é sinal que ainda se lembra dela. Quanto ao Café 

Literário foi um acontecimento, no qual eu estive lá algumas vezes e nunca lá o vi. 

Quanto ao sorvete de Leitão, acho que foi um acontecimento extremamente importante, 

que chamou a atenção e que catapultou atenções para a Festa do Leitão, mas podia ter 

dito o que vem aqui para esta Assembleia Municipal, que é a suspensão do PDM para a 

criação de Espaços Industriais. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao que o Senhor Armando Ferreira referiu sobre o Centro de Saúde, irei 

falar neste assunto com o Director do Centro de Saúde para ver o que é que podemos 

fazer, porque é uma situação que na realidade eu desconhecia e que teremos de tentar 

dar uma resposta de maior qualidade. --------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao que o Senhor Parada Figueira referiu sobre o diagnóstico social do 

Concelho, nós estamos a encerrar um capítulo e iremos avançar com o diagnóstico social 

do Concelho, actualiza-lo e partir para uma nova fase a este nível. -------------------------------

--------- Quanto ao nível de pobreza grave, eu hoje desloquei-me ao Centro de Emprego 

porque tinha ouvido umas notícias no jornal e quis confirmar. Posso dizer que em Julho 

de dois mil e seis Águeda tinha mil oitocentos e noventa desempregados, em Julho de 

dois mil e sete tinha mil, quatrocentos e setenta, o que corresponde a um taxa de quatro 

por cento, a taxa nacional é de nove por cento. Mas, posso-vos dizer que este resultados 
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são de Julho e que os resultados de Agosto são melhores e de Setembro serão ainda 

melhores e também que no Centro de Emprego de Águeda há mais de trezentas e 

cinquenta ofertas de emprego que não podem ser satisfeitas porque não há 

compatibilidade entre as ofertas e o público que temos. Nós temos uma política integrada, 

embora não a tenhamos apresentado e discutido porque o tempo não permite tudo, vai-

nos levar a outras situações e a outras coisas que iremos apresentar brevemente. ----------

--------- Quanto ao início do ano escolar temos de reconhecer globalmente positivo e com 

uma bitola de qualidade extremamente elevada e é isso que nós queremos. Obviamente 

que tivemos alguns problemas no ano passado, mas nós aprendemos com os erros de 

uns anos para os outros e conseguimos corrigi-los e aquilo que queremos é que no 

próximo ano as coisas corram ainda melhor. ------------------------------------------------------------

--------- Quanto às escolas com problemas, aqueles pequenos problemas que foram aqui 

levantados não nos chegaram a nós. Por dentro, os Conselhos Executivos que nos façam 

chegar os problemas que nós tentaremos resolvê-los. Agora, nós não podemos resolver 

os problemas quando não sabemos que eles existem”. ----------------------------------------------

--------- 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. ----------------------------- 

------------------------------------- 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. ---------------------

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

Assembleia que fizeram as seguintes intervenções: -------------------------------------------------- 
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--------- Manuel Antunes de Almeida: --------------------------------------------------------------------

--------- “Não gosto muito de ser catalogado de ortodoxo, nem de heterodoxo e tão pouco 

de paradoxo, embora a vida seja paradoxal e é por isso que por vezes nós tomamos 

atitudes diferenciadas de acordo com a vida e com o tempo. ---------------------------------------

--------- E venho aqui para dizer, que discordo totalmente, como já o disse várias vezes, 

de um sumário de informações do Senhor Presidente, que depois nos remete para uma 

espécie de eucalipto talvez com um metro de diâmetro de papel naturalmente da 

imprensa. Já o disse, volto a dizê-lo e é a última vez que falo sobre esta matéria. -----------

--------- Mas porque o Senhor Presidente deu resposta ao Período Antes da Ordem do Dia 

e está conectado com este Período, da apreciação eu quero dizer-lhe que a questão de 

gostar ou não gostar é uma questão de adesão, quer em ideias, quer às pessoas. 

Relativamente a isto eu quero dizer que não gosto da informação e gostei muito menos 

da resposta que deu acerca de uma questão que lhe puseram e que está no seu pleno 

direito. Se não quer falar não fala, ninguém pode obrigá-lo a dizer nada em parte 

nenhuma. Mas, a pergunta que lhe fizeram era para ver se o Senhor Presidente queria 

explicar o que é que houve, porque uma carta dirigida formalmente a dizer que quer ir 

embora e está tudo certo, para mim é muito mau em termos de transparência e 

clarividência de um órgão que é a Câmara Municipal. ------------------------------------------------

--------- Depois numa segunda oportunidade, eu tenho oportunidade de tomar atitudes que 

não estejam em contradição com aquilo que eu disse e que alguém escreveu por mim e 

que tome uma atitude hoje que poderá ser medida em termos das pessoas como 

contraditório, não é nada verdade, porque a filosofia que presidiu a essa matéria que vai 

ser oportunamente aqui dissecada, não tem nada a ver com aquela posição que eu tomei 

e que continuo a manter, que era contra aquilo que oportunamente direi. ----------------------

--------- Senhor Presidente, gostei da sua intervenção mas na verdade, a fuga a algumas 

questões também não estão de acordo com a apregoada transparência de gestão 

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O pedido que lhe foi feito era para esclarecer, para que toda a gente soubesse, 

porque é que o doutor Amaral, se foi embora, pessoal altamente competente, daí o ter 

convidado e que quando veio para cá não vinha com tempo relativamente curto para 

voltar ao seu serviço anterior. Portanto, alguma coisa se terá passado para tal e o pedido 

que foi feito ao Senhor Presidente da Câmara era para esclarecer mas não o quis fazer, é 
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um direito que lhe assiste.” -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Hilário Manuel Ferreira do Santos -------------------------------------------------------------

--------- “Senhor Presidente queria apenas solicitar alguns esclarecimentos, mas peço 

desculpa se não for muito rigoroso, mas o meu computador portátil não tem bateria 

suficiente e não tenho nenhuma ficha para ligar e o Engenheiro Sócrates também ainda 

não me ofereceu nenhum, embora se diga que anda por aí a oferecer e portanto isto tem 

de ser tudo de memória se me permite. ------------------------------------------------------------------

--------- Vi nas suas informações, algures que andava a fazer cedências de instalações, 

neste caso, a escola de Guistolinha a uma determinada Associação, com a qual nós 

concordamos, isto que fique claro, não só este caso mas como outros, como também já vi 

escrito. Eu só quero perguntar ao Senhor Presidente se está absolutamente seguro que 

este assunto, não tem que vir à Assembleia Municipal para ser aprovado, porque eu 

tenho algumas dúvidas, visto que não conheço a forma e o modo da cedência e gostava 

que o Senhor Presidente esclarecesse. Não tem nada a ver motivo, tem a ver com o 

modus operandis para amanhã não termos aqui um problema do ponto de vista legal. É 

simplesmente para ficarmos descansados sobre isto. ------------------------------------------------

--------- A outra questão é que também vi nas suas informações que as receitas deste ano 

andavam na ordem dos dezassete milhões. Tenho isto de cabeça, a ser verdade o que 

está escrito, a ser verdade a informação que o Senhor nos acabou de prestar eu quero-

lhe dizer que lhe tiro o chapéu, porque uma Câmara que tem uma receita de dezassete 

milhões, que tem uma dívida de dezasseis milhões e que passa uma dívida num ano 

corrente de dezasseis milhões para dez milhões e quinhentos mil euros, estamos a falar 

de uma baixa de cinco milhões e meio no nosso endividamento, sendo claro, que estou a 

falar de uma Câmara que está a funcionar bem, com os documentos todos 

contabilizados, como o Senhor acabou dizer. Não está em causa nenhum dos modus 

operandis da Câmara. Portanto, eu tiro-lhe o chapéu, se o Senhor conseguiu 

efectivamente, esta redução de endividamento em tão poucos meses. Acredito 

perfeitamente que chegaremos ao final do ano abaixo dos dez milhões, porque não se 

tem feito grandes obras, pelo que, também não há grande situação para contabilizar. Por 

isso, tiro-lhe o chapéu sobre essa matéria, sendo certo que tenho dúvidas na informação 

que o Senhor me deu, porque se calhar esse poderá ser só endividamento bancário, se 

calhar falta aí o endividamento a fornecedores, falta aí vários endividamentos que o 
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Senhor não falou mas eu calo-me sobre isso, quem sou para questionar o Senhor 

Presidente?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------- “Obviamente sobre aquilo que se passa em termos de pessoas na Câmara, eu 

não venho discuti-las para a Assembleia. Há aquilo que é público, aquilo que se passou, 

os Senhores Vereadores assistiram àquilo que se passou em algumas reuniões, não 

interessa, houve uma comissão de serviços, que foi interrompida. O Senhor Doutor 

Amaral entendeu que devia ir para Coimbra e eu não me opus, ponto final, está resolvido 

o contendo de todos e esperemos que o Município ganhe com a solução, para mim é a 

solução deste problema. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à cedência de instalações, sinceramente que estamos a seguir um 

procedimento do passado sem o questionarmos. Eu penso que não haverá aqui 

problemas porque não são cedências definitivas, são cedências a título precário e com 

prazos de vida relativamente curtos. Mesmo sendo doação, até determinado montante e 

a escola da Guistolinha, posso trazer aqui para rectificação, penso que ninguém se irá 

opor, mas a doação que foi, para o fim social a que se destina, os montantes estão dentro 

das competências do Presidente da Câmara. Os montantes são bastante elevados, por 

acaso tive oportunidade de ver isso, por causa de outros negócios que tivemos de fazer. -

--------- Quanto ao volume de endividamento, não lhe posso dar mais valores, só tenho 

aqui a informação que me deram, que lha posso dar, são os elementos que cá tenho e 

recebidos agora, dou-os como bons e informações complementares noutra altura serão 

dadas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS . DOIS – Desafectação de parcela de terreno do domínio público – 

Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal para Desafectação de 

Parcela de Terreno do Domínio Público, e integração do Domínio Privado da 

Autarquia, sita junto ao Bairro do Redolho, freguesia da Borralha, nos termos da 

proposta, e ao abrigo do disposto na alínea b), número quatro, do artigo quinquagésimo 

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

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

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

--------- “Senhor Presidente queria apresentar duas dúvidas sobre esta proposta, sendo a 

primeira a mais importante do meu ponto de vista, que é saber para que é que serve esta 

desafectação e qual é a ideia que se pretende com isto? Nós estamos a desafectar do 

domínio público da Câmara para passar para o domínio privado da Câmara, o que é que 

se pretende com esta operação? ---------------------------------------------------------------------------

--------- Nas plantas que me deram e naquilo que me deu a entender na planta à escala 

um para quinhentos, dá-me a impressão que há aqui uma propriedade que terá uma 

entrada com um portão de acesso à área de terreno a desafectar do domínio público para 

o domínio privado, esta situação está equacionada? Deixo aqui simplesmente estas 

questões para nos ajudar ao nosso sentido de voto, para percebermos qual é a ideia 

deste processo.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Em relação a este assunto e vou-me dirigir ao Senhor Vereador, visto que a 

proposta é do Senhor Vereador João Carlos Gomes Clemente, eu quero-lhe dizer que a 

proposta que o Senhor faz tira direitos a determinadas pessoas, ou seja, há aqui uma 

propriedade, que por acaso é de um familiar meu, é da Senhora Armanda Manuela 

Correia Pereira, a qual tinha acesso conforme está aqui marcado na planta fornecida pela 

Câmara, e que com esta proposta passa a não ter acesso à propriedade, onde antes 

tinha acesso à mesma. Temos aqui duas plantas em que, a planta mais pequena faz com 

que a propriedade desta Senhora deixe de ter acesso ao domínio público, conforme está 

aqui marcado. Se calhar vão-me responder que agora não tem acesso, mas depois de 

passar ao domínio privado da Câmara, a Senhora que compre, mas, se calhar, a Senhora 

não quer comprar porque se tem acesso agora, porque é que há-de comprar o terreno? 

Se calhar, até nem quer lá fazer nada. Esta é uma questão que devia ser acautelada na 

proposta, a qual deveria ser acautelada com acesso às propriedades, porque é um direito 

dos proprietários. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu começo a pensar que tenho mesmo que deixar de estar na política, porque 

afectar-me a mim é uma coisa, mas começar a afectar já pessoas e familiares é outra e 

eu terei que me retirar disto. ---------------------------------------------------------------------------------



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 26 de Setembro de 2007 

 

34 

--------- A proposta apresentada pelo Senhor Vereador diz que a proprietária fica sem 

acesso à propriedade. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Espero que o Senhor Presidente me esclareça sobre este assunto, para que eu 

fique, se calhar, com outra ideia e venha aqui dizer que estava completamente 

enganado.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “A minha primeira questão prende-se apenas com a terminologia utilizada na 

proposta do Senhor Vereador, que refere que a passagem do domínio público para o 

domínio privado, diz que não há interesse público no facto de o bem pertencer ao domínio 

público da Câmara. Eu queria corrigir, porque todos os bens do domínio público ou 

domínio privado, os dois são de interesse público. A Câmara é um órgão de gestão 

público e por conseguinte não é privado. Logo, os bens do domínio privado da Câmara 

também têm interesse público. Há aí uma incorrecção que eu gostaria de corrigir. ----------

--------- A segunda questão prende-se com uma pergunta que eu faço ao Senhor 

Presidente da Câmara com toda a lealdade que sempre utilizei, que é saber o que se 

pretende fazer com aquilo, porque aqui há duas situações a saber. Se autonomamente 

aquele bocado de terreno tem capacidade edificante para terceiro ou se efectivamente só 

serve para vender à Senhora em causa. Então aí, eu posso depois fazer deduções, que 

não as digo agora, porque também já me habituei a guardar algum silêncio, aprendi com 

a vida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, eu gostaria de ter esse esclarecimento, porque se aquilo tem um valor 

patrimonial para área edificante que não tem a ver com aquela pessoa, então a Câmara 

quer rentabilizar o terreno e retira-o ao domínio público. Se ele não tem essa capacidade 

edificante não se justifica para é que se tira do domínio público, para o domínio privado. 

Porque se é do domínio público a Câmara não o pode vender, mas se for do domínio 

privado pode vendê-lo. É esta a situação que é preciso esclarecer, com toda a 

transparência para que nós possamos votar aqui de uma forma limpa, clara e honesta.” --

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

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

--------- “Na realidade há aqui uma entrada que nós já permitimos à Senhora que 

melhorasse, porque tinha uma entrada de pé e nós permitimos que fizesse um portão, 

portanto não há aqui uma tentativa de prejudicar ninguém e aquilo que nós preconizamos 
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para aquilo, é fazer dois lotes e deixar uma parcela sobrante, ou seja, fazer dois lotes na 

parte mais próxima do rio que não interfere com a parcela da Senhora e depois deixar 

uma parcela sobrante que nós entendemos que deve ser por negociação directa como 

confinante das traseiras que deve ser resolvida esta questão. Agora se me perguntarem 

qual o modus operandis disto, para mim é assim, os dois lotes que ficam na frente devem 

ser vendidos em hasta pública e é aquilo que der. Está avaliada a parcela ao lado, nós 

sabemos que não tem capacidade construtiva e esta onerada e quero aqui dizer que na 

minha perspectiva e não é do facto de passar do domínio público para o privado que 

deixa de estar onerado por aquela passagem, porque tanto quanto eu sei pelo 

conhecimento deste processo é uma parcela que a única entrada é por ali, é uma 

servidão de passagem que não pode ser tirada. Portanto, ela tem direito seja de quem for 

aquela parcela. Portanto, negoceia-se os outros dois lotes, temos um valor de referência 

e se pretenderem, negociaremos aquele bocado com o restante de trás, porque é o único 

que tem direito e a Câmara não anda para aqui a fazer gincanas, quer melhorar as 

condições. Se a pessoa não quiser, ficará lá, a Câmara mantém a posse daquela parcela 

eternamente, até que um dia alguém queira comprar a parcela de trás e a parcela da 

frente. A Câmara não deverá vender e esta Câmara não o vai fazer a terceiros que não 

sejam confinante de trás, porque seria um mau passo.” ---------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

maioria, com duas abstenções, deliberou aprovar a desafectação de parcela de terreno 

do Domínio Público e integração do Domínio Privado da Autarquia, sita junto do Bairro do 

Redolho, na freguesia da Borralha. ------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS . TRÊS – PLANO DIRECTOR MUNICIPAL: ------------------------------------------

--------- TRÊS . TRÊS . UM – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à Suspensão Parcial do Plano Director Municipal para duas áreas do 

Concelho de Águeda: Giesteira Norte e Casarão, nos termos da proposta e ao abrigo 

do disposto no artigo centésimo, do Decreto-Lei número trezentos e oitenta, barra 

noventa e nove, de vinte e dois de Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei 

número trezentos e dez, barra dois mil e três, de dez de Dezembro e do disposto na 

alínea b), número três, do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei cento e sessenta e nove, 

barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
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cinco – A, de dois mil e dois, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------

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

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

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

--------- “Senhor Presidente, quero começar por dizer que aquilo que o Senhor nos traz 

aqui penso que é uma boa iniciativa, sendo certo que gostava que me respondesse a 

algumas perguntas e sendo certo que sendo uma boa iniciativa, eu penso que nesta área 

temos outras iniciativas que podiam ter tido outra prioridade e passarei a explicar 

rapidamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É óbvio que concordo em parte com o que o Senhor diz na sua exploração, é 

óbvio que entendo perfeitamente a forma como está a fazer este processo, mas há duas 

dúvidas que eu tenho e penso que são importantes esclarecer para este projecto avançar. 

A primeira questão é saber quais os custos das infra-estruturas que nós vamos ter para 

conseguir a execução destes dois Parques Industriais e a segunda dúvida é saber qual é 

a perspectiva que o Senhor tem, porque de certeza que quando adquirir as parcelas já 

tem um pré-estudo feito sobre esta matéria, porque não ia adquirir as parcelas sem o ter, 

qual é o custo do metro quadrado que pensa que vai conseguir pôr no mercado? -----------

--------- Para mim, que me parece ser uma iniciativa positiva, obviamente que poderá 

deixar de o ser se o Senhor me vier falar em preços por metro quadrado que estão 

completamente desajustados da realidade. Penso que a ideia disto e tenho quase a 

certeza, que é colocarmos lotes a preços mais baixos no mercado, para estimularmos 

este tipo de situação. Sendo certo, Senhor Presidente, já lhe disse que louvo esta atitude, 

no entanto, há estes dois senãos que eu peço que me esclareça, sendo certo também, 

que eu tinha outras prioridades também dentro desta área. Já sei que vai falar no 

passado, mas essa conversa já nos chega. Nós quando nos apresentamos nas últimas 

eleições, apresentamo-nos com um programa e equipa completamente diferentes e já 

estamos fartos de ouvir essa conversa, até porque eu ainda sou mais novo do que o 

Armando Ferreira pensa e esses processos administrativos foram antes. ----------------------

--------- Eu penso que nos últimos tempos, em Águeda conseguiu-se uma situação muito 

importante, que foi a ligação à A25 através da zona do Carvoeiro. Foi uma obra pela qual 

tivemos que lutar, mas foi muito importante termos uma saída directa para a A25, que é a 

ligação mais rápida que hoje temos para Espanha. ---------------------------------------------------
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--------- Nós temos uma zona norte do nosso Concelho que tem sofrido muito nos últimos 

anos, zona onde tem havido muito desemprego, onde tem fechado algumas empresas, 

zona que nunca foi tão estimulada como a zona sul do Concelho. Toda a gente sabe que 

as indústrias principais e as nossas empresas estão na zona sul e no centro do Concelho. 

--------- Eu penso, Senhor Presidente, que devia ser esta a nossa aposta principal. O que 

estamos aqui a fazer devia ser feito na zona norte do Concelho, porque há lá muitos 

espaços onde o Senhor pode utilizar o mesmo sistema, se calhar, com preços por metro 

quadrado muito mais baratos do que o que está a comprar e com uma condição 

importante, que estamos a falar do QREN. Através desta situação ganhávamos uma 

frente para a A25, ganhávamos um Parque fundamentalmente de ligação a uma via de 

comunicação que é importante para as empresas e através disto, se calhar, íamos 

conseguir uma ligação da A25, passando pelo norte ao centro do Concelho. ------------------

--------- Penso que este tinha sido um projecto mais inovador e mais arrojado do ponto de 

vista da unificação do nosso Concelho, porque o nosso Concelho não tem muitas 

assimetrias, não vale a pena falarmos em Zonas Industrias na Castanheira, não é essa a 

questão que nos vai resolver só os problemas, temos que perceber o Concelho como ele 

é. Eu não retiro o mérito do que o Senhor está a fazer, mas eu digo que eu tinha uma 

prioridade completamente diferente e se pudesse tínhamos apostado nisto no norte do 

Concelho.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu discordo totalmente desta filosofia que a actual Câmara está a exercer no 

sentido de criar dois Parques, um mais a norte e um mais a sul do Concelho. Eu discordo 

e tenho que o dizer aqui, embora a minha votação fique dependente da resposta do 

Senhor Presidente e também da decisão que o Grupo do Partido tomar, porque eu não 

estou aqui a representar-me a mim próprio, as atitudes que eu tomar aqui tem conversa 

anterior, pertenço a uma agremiação socio-política, o que quer dizer que obedeço a 

normas. Mesmo quando discordo se maioritariamente o meu Grupo decidir que é assim, é 

assim que eu voto, por isso é que estou num Partido, caso contrário seria Independente. 

E discordo porquê? Nós temos aí centenas de hectares em áreas industriais que não 

foram urbanizadas e eu pergunto o que é que se fez para seduzir os donos a venderem 

esses terrenos, mas ninguém fez isso. Eu não estou dizer que a culpa é desta Câmara, é 

das nossas Câmaras, onde o Senhor Presidente também é incluído, porque faz parte da 
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Câmara, também fez parte das anteriores Câmaras e também não se pode libertar disso, 

nem que queira. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu queria dizer de uma forma muito clara, que essas áreas ficam desaproveitadas 

e aquilo que o Senhor Presidente pretende, seria dar aos eventuais investidores do 

Concelho de Águeda terrenos a um preço relativamente baixo, embora continue a 

discordar que o preço do terreno para quem quer investir é um dos factores importantes 

mas não é o mais importante, na minha perspectiva. E porque é que não se começou por 

outra via? Eu acho que a melhor maneira era seduzi-los no sentido de lhes dizer que 

podem valorizar os terrenos por determinado tempo em vez de ficarem abandonados, 

porque se se vai criar dois Parques Industriais, o que vai acontecer é que esses terrenos 

nunca mais são ocupados, essas zonas nunca mais são ocupadas e fica ali aquilo 

improdutivo. Eu acho que esta visão do todo Concelhio, deveria ter outra filosofia, mas 

esta é a minha maneira de ver. Mas efectivamente sobre esta caminhada estou em 

desacordo em tese geral, embora reconheça que a sua intenção foi tentar ver se baixava 

os outros terrenos, ou pelo menos dar aos futuros empreendedores terrenos apetecíveis 

para eles virem para aqui. Mas a minha grande questão e é isto que eu queria dizer-lhe e 

a todos que estão a ouvir-me, é que o tempo o dirá mas eu não acredito que a captação 

de novas industrias e novas tecnologias venham a sediar-se nesses Parques Industriais 

que seja subtipo principal. Eu não acredito, mas estamos para ver. O que é proposto é 

um ano e meio, daqui a um ano e meio, dois anos o Senhor Presidente está no fim do seu 

mandato, que eventualmente poderá renovar e a partir daí os Serviços da Câmara terão 

que fazer os tais Planos de Pormenor para tornar aquilo capaz. O Senhor Presidente está 

a comprar os terrenos, as obras no Município estão um bocadinho claudicantes… Eu 

estou a chamar-lhe a atenção, com toda a frontalidade para coisas que amanhã podem 

vir contra o Município, não é contra si porque o Senhor passa, como eu passei e 

passamos todos, é coisas em que o Município não avança. Era isso que eu queria dizer 

independentemente do voto que vou ter. Gostaria de o ouvir responder às perguntas que 

o meu companheiro Hilário Santos lhe colocou, embora eu tenha a minha posição porque 

o Partido já se pronunciou em sede própria sobre a atitude que vai tomar, embora eu 

pessoalmente esteja em desacordo e não acredite nisto, é uma questão de fé, mas não 

acredito.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- José Manuel Gomes de Oliveira: ---------------------------------------------------------------
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--------- “Senhor Presidente da Câmara em relação ao ponto anterior, eu quero-lhe dizer 

que fico atento ao que o Senhor Presidente disse e como é que correm as coisas. ----------

--------- Em relação às Zonas Industriais que estão aqui em causa, eu quero dizer que o 

Senhor Presidente brincou comigo na última Assembleia, porque na última Assembleia eu 

questionei-o sobre o assunto e passo a citar: “… ultimamente tem sido comum irem várias 

pessoas à Junta de Freguesia questionar se andavam a fazer uma nova Zona ndustrial 

junto à Zona Industrial Sul, noutros terrenos, e eu tenho respondido que não tenho 

conhecimento. Gostava que me 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 eu penso também que tenho a obrigação de saber se isso é para ir 

para a frente…” e o Senhor Presidente respondeu-me, na altura, que em São Martinho 

não andavam a comprar terrenos nenhuns. Eu falei na Zona Industrial Sul, que é ao lado, 

falei: “…penso eu que em São Martinho…” e o Senhor brinca com coisas sérias.-------------

--------- Aliás, o Senhor Vereador brincou muito mais, porque foi comprar os terrenos 

todos à Freguesia de Aguada de Cima e não pergunta absolutamente nada à Junta de 

Freguesia, parece que a Junta de Freguesia está lá para passar os atestados, não tem 

opinião própria. Se calhar agora vai-me responder “Se o Senhor soubesse já não 

conseguia comprar os terrenos”, mas desde quando é que eu fui entrave para a 

Freguesia de Aguada de Cima? ----------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor brincou literalmente comigo, como se fizesse uma façanha enorme, o 

que o Senhor fez, foi comprar terrenos que custaram quatro euros e cinquenta e três 

euros, penso eu, fez uma façanha enorme, mas o que o Senhor andou a comprar foi com 

o dinheiro da Câmara, se fosse com o seu não dava mais de dois euros. A realidade é 

que não está a comprar terrenos em Zona Industrial, está a comprar terrenos em Zona 

Florestal e de Reserva Agrícola, não comprou um terreno em zona industrial. Quero 

lembrar o Senhor Vereador que quando passou agora a linha na Zona Industrial do Vale 

do Grou, foram vendidos terrenos a um euro e meio, dois euros, dois e meio e três euros. 

Quero lembrar que ainda agora, foi adquirido lá um terreno a um euro e meio, numa 

grande parcela, mas o Senhor Vereador, pessoa com um curriculum invejável, não tinha 

que dizer nada à Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------------

--------- Aliás, a Junta de Freguesia agora não representa nada, ele é que escolhe as 
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obras do Plano. Qual é a primeira obra empreitada este ano em Aguada de Cima? É em 

São Martinho. É esta a verdade e não foi a minha escolha foi a dele. Portanto, eu não 

estou lá a fazer nada, estou apenas para passar atestados.-----------------------------------------

--------- Eu acho que esta atitude é uma falta de respeito e de consideração. Se temos que 

ter opinião como disse o Senhor Presidente da Câmara, onde é que ele perguntou a 

opinião? Nós também somos pessoas que sabemos alguma coisa.-------------------------------

--------- O Senhor quer criar uma Zona Industrial em frente à Pista do MotoCross, agora 

vejam quanto é que vai custar as infra-estruturas para chegar aquela zona. Em todo o 

lado essa zona seria uma zona de serviços, visto que está entre a Pista de MotoCross e o 

Campo de Aviação. Qualquer pessoa que perceba um bocadinho de planeamento nunca 

iria encaixar naquela zona um Parque Industrial. Quando eu comecei a ouvir falar nos 

terrenos pensei eu que era na estrada principal do Casarão, aí até seria viável. --------------

--------- Mas a justificação é simples, é que as pessoas que venderam os terrenos fizeram 

um excelente negócio, porque venderam pelo menos ao dobro do preço. Realmente 

assim o Senhor Vereador vai lá ter muitos amigos, porque todos a quem ele comprou os 

terrenos fizeram excelentes negócios. Imaginem ter lá um eucaliptal com cinquenta mil 

metros, dá cinquenta mil contos, excelente negócio, uma façanha enorme, sai nos jornais 

que esta Câmara fez uma Zona Industrial. Mas a que preço? É bom que as pessoas 

saibam que não se trata de uma zona industrial mas sim de uma Zona Florestal. ------------

---------- O meu voto é o seguinte, em relação à zona de Domingos, penso eu que os 

terrenos foram comprados a dois euros e meio, voto favoravelmente. Em relação à zona 

de Aguada de Cima, vou ter de me abster, sendo certo que também não vou votar contra 

o facto de estarem a criar uma Zona Industrial na minha freguesia. ------------------------------

--------- Que custos essas Zonas Industriais vão originar? Quando as pessoas fazem 

obras sabem os números. As infra-estruturas numa Zona Industrial custam, no mínimo, 

lvinte e cinco euros o metro quadrado, mais os cinco euros, já vai em trinta euros. Para 

chegar lá ao topo com as infra-estruturas quanto é que vai custar?-------------------------------

--------- Agora eu pergunto, eu tenho que respeitar estas pessoas? Podiam liderar e fazer 

isto tudo mas informavam-me, como Presidente da Junta de Freguesia,  que iam criar 

uma Zona Industrial. Não era as pessoas irem à Junta de Freguesia perguntarem-me a 

opinião e eu não saber o que se estava a passar. Esta atitude é de quem não tem 

dignidade nenhuma, mas é assim que é a tão apregoada transparência; assim é que se 
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resolvem os problemas, até porque a seguir vêm aí as eleições e vem nos jornais que 

esta Câmara fez uma Zona Industrial. A política desta Câmara é esta, mas eu não estou 

preocupado com isso, porque para mim a política terminou com pessoas assim.” ------------

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

--------- “Conforme os assuntos que são relevantes para Águeda começam aqui a ser 

discutidos nós vamos sendo surpreendidos com determinado tipo de situações. Eu fico 

hoje surpreendido quando é que é abordada a possibilidade de se abrir um Parque 

Industrial na zona norte do Concelho. Eu abordei, em tempos passados, três vezes essa 

questão, mas riram-se aqui na minha cara e chamaram-me louco, isto há menos de cinco 

anos. Inclusive na altura, eu abordei a questão da possibilidade de se abrir um nó na A25, 

mesmo cá em baixo, para aquela situação e foi-me dito que já tinha sido definido pela 

Junta Autónoma de Estradas que não havia qualquer tipo de nó e portanto isso era uma 

situação perfeitamente inviável. Afinal o nó apareceu e curiosamente os terrenos na Chãs 

estão lá, foi a zona das Chãs que eu abordei por se tratar de uma zona plana, porque é 

fundamental para se criar Zonas Industriais que os terrenos sejam planos para deste 

modo evitar custos adicionais. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Inclusive eu abordei essa questão, quando se falou nas possibilidades e 

abastecimento de água e de saneamento para que isso fosse resolvido, evocando aqui, 

satisfazendo e chamando à atenção para algumas exigências que eram feitas aqui na 

altura pelo Presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga. Eu abordei isso na 

altura, mas ninguém ouviu nada e hoje nós ouvimos isto aqui, com cinco anos de atraso. -

--------- Nesta altura, segundo aquilo que eu sei, este Executivo tentou também abordar 

aquela zona, mas curiosamente os preços dos terrenos já estavam nas tais mãos, das 

tais pessoas ricas que têm dinheiro e que compram para especular. -----------------------------

--------- A última vez que eu abordei essa situação da especulação de terrenos a nível de 

Zonas Industriais ou onde se implantam industrias, era o Senhor Engenheiro Eloi Correia 

Presidente da Câmara em regime de substituição. Eu alertei para terrenos que eu tinha 

conhecimento e que ouvi dizer que havia inclusive pessoas ligadas ao conhecimento de 

abertura de novas zonas. Eu abordei aqui a questão de que havia pessoas que estavam 

cá dentro, que conheciam e que especulavam e que iam fazer contratos promessa a 

pessoas alertando que ia acontecer aberturas de estradas e que os terrenos deles 

deixavam de valer tanto dinheiro e que iam ser pagos pelos valores matriciais. Na altura 
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do Senhor Engenheiro Eloi Correia, eu alertei para isso e chamei a atenção para a 

especulação de terrenos, especialmente na zona de Travassô, Óis da Ribeira, Segadães 

e Mourisca do Vouga, a zona que vai do Millenium para Segadães, em que muitas 

compras de muitos terrenos foram feitos por determinado tipo de pessoas em contrato 

promessa e eu alertei para essa situação. ---------------------------------------------------------------

--------- Eu hoje alerto e se sabem a com é que correm lá os terrenos ou já na altura 

corriam e simplesmente a retracção e o fraco desenvolvimento industrial é que criou uma 

estabilização dos preços, mas nenhum terreno corre a menos de setenta e cinco euros o 

metro quadrado. Eu estou a falar da zona que vai do Millenium para Segadães. Qual foi o 

investimento da Câmara? Uma estrada com cinco metros de largura em zig zag e ainda 

por cima num terreno com inclinação, onde estão a ser construídos armazéns, Parques 

Industriais de empresas, onde já existem umas sete ou oito empresas. -------------------------

--------- A política desta Câmara e muito bem seguida e que já aqui houve pessoas a dar o 

seu aval, foi tentar criar zonas homogéneas, zonas onde a parte em termos de 

nivelamento de terreno fosse fundamental, criando o respectivo sigilo que é importante 

criar, para evitar especulação, porque Águeda, infelizmente é um alforges de 

especuladores, estou a falar por aquilo que eu conheço e por aquilo que eu sei. E o que é 

certo é que neste momento a Câmara tem os seus terrenos, tem contratos promessa, tem 

determinado tipo de capital próprio em termos de imóveis para poder oferecer a quem se 

queira estabelecer em Águeda. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Poderão perguntar se será vantajoso para o futuro. Esse problema foi levantado 

aqui pelo Doutor Antunes de Almeida. Será vantajoso? Vai desincentivar aqueles que já 

têm terrenos e que já estão próximos de outras fábricas e outras instalações industriais 

quer a norte, quer na Giesteira, quer na zona de Barrô, Vale do Grou e Aguada, vai 

desincentivar e vai fazer com que eles baixem os seus terrenos? Depois haverá 

capacidade de absorção desses mesmos terrenos para implementar novas indústrias? 

Mas uma coisa é certa, especula-se e fala-se aqui acerca da necessidade de desafectar 

isso e fazer a suspensão das directrizes e daquilo que está definido em termos de PDM. 

Mas nós já votamos aqui nesta Assembleia dois casos destes, que foi a Cerâmica da 

Borralheira, que precisava de ampliar as áreas e foi votada a desafectação dos terrenos 

para a ampliação da unidade industrial e foi votada também outra situação, uma empresa 

na Freguesia de Valongo do Vouga. Por isso, eu pergunto porque é que as pessoas estão 
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tão preocupadas, lançam tantos problemas quando nós aqui pontualmente e em função 

da necessidade de cada industria já votamos isso positivamente. Eu não vejo onde é que 

há problemas. Houve uma política de secretismo na negociação e na assunção de 

compromissos que infelizmente foi necessário tomar e fazer para evitar exactamente 

aquilo que aconteceu anteriormente, porque o passado dá sempre lições e o Executivo 

aprendeu com essas lições das situações que daí surgiram, aprendeu e fê-lo e penso que 

bem. Será vantajoso para o futuro? Não sei se o crescimento industrial que irá para o 

futuro, será capaz de absorver todos os terrenos que já existem e que certamente esta 

política da Câmara vai fazer com que os preços baixem, certamente que poderá ser 

porque vai haver uma maior oferta, a lei da oferta e da procura vai existir. Não sei se 

haverá interessados em investir em função das novas estratégias industriais que existem 

a nível global, não sei se vai haver, mas uma coisa é certa, tinham que ser tomadas 

medidas para serem criadas condições em termos de espaços devidamente implantados, 

para dar respostas às diversas procuras que possam ser feitas em termos de 

dimensionamento industrial, porque cada indústria, conforme todos sabem, tem 

dimensionamento industrial próprios e perfeitamente definidos, tendo em atenção a 

dimensão que se pretende. Em Águeda nós sabemos que isso não existe. --------------------

--------- Eu apoio incondicionalmente a tomada de decisão da Câmara relativamente a 

isso, apoio incondicionalmente não só tendo em atenção aquilo que ela vá conseguir em 

termos de espaços para oferecer a quem quer que seja, mas também na possibilidade de 

vir criar com essa oferta, mais ou menos, a tendência que será essa que as leis de 

mercado imprimiram para que os outros terrenos que aqui estão, muitas vezes cheios de 

silvados, com árvores a criar problemas aos que já lá estão, com toda esta situação isso 

pode acontecer que esses terrenos baixem e que permita não só até à criação de novas 

unidades mas até a ampliação daquelas que já existem e que muitas vezes não avançam 

porque de facto o preço do terreno atingiu em alguns lados montantes perfeitamente 

proibitivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu gostaria que vocês vissem exactamente o teor dessas intervenções porque 

elas foram feitas por mim e na altura riram-se de mim e eu tenho presente aquela 

informação acerca do nó da A25, lá em baixo na zona do Rio Vouga. ---------------------------

--------- Relativamente à intervenção do Senhor Engenheiro José de Oliveira, eu não vou 

aqui defender o Presidente da Câmara, mas quero dizer-lhe que certamente que a 
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Câmara não fez isso nesta situação de ir à procura destes terrenos sigilosamente, não lhe 

dizendo nada. Certamente que não foi por menos consideração por si, certamente que foi 

mesmo por ter necessidade de preservar um determinado conjunto de informações que 

poderiam, não por si, mas por pessoas que o Senhor na sua boa vontade poderia alertar 

das ideias que o Executivo tinha, poderiam se aproveitar da sua boa vontade para fazer 

aquilo que a Câmara não queria que fosse feito.” ------------------------------------------------------

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

--------- “Eu quero esclarecer o Senhor Armando Ferreira, para que fique bem elucidado, 

que os terrenos em causa foram comprados ao dobro do preço e  com a agravante que 

esses terrenos, depois de infra estruturados, vão ficar caríssimos. É esta situação que eu 

queria alertar e explicar. Os terrenos estão situados em frente à pista de MotoCross, 

quais são as infra-estruturas que lá existem? Terão que levar para lá saneamento, água, 

gás, electricidade com força, porque como sabem uma Zona Industrial carece dessas 

coisas todas. Portanto, é um engano total quando o Senhor diz que vai ser a preços 

melhores. Quem vai pagar vai ser a Câmara ou então vai lá meter metade das infra-

estruturas e quem comprar vai ficar enganado, não há outra forma. Criar esta zona 

naquele local é de quem não tem conhecimentos nenhuns. ----------------------------------------

--------- O Senhor Armando Ferreira sabe que existe ali ao lado quatrocentos hectares de 

Zona Industrial? E lá não foi possível comprar, só ali é que foi possível? Na verdade, ali 

era fácil comprar porque nós sabemos quais foram as pessoas que venderam e várias 

pessoas disseram que fizeram um excelente negócio.” ----------------------------------------------

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

--------- “O Executivo avança aqui com a criação das chamadas Zonas Industriais, que 

serão as primeiras Zonas Industriais criadas de base com infra-estruturas. Eu quero 

chamar a atenção para que o Executivo não esqueça e certamente que não irá esquecer 

a proliferação de Zonas Industriais que existem no Concelho sem o mínimo de condições, 

sem respeitar as condições mínimas ambientais, sem respeitar nenhuma legalidade em 

termos de dimensões, ajustamentos, vias de acesso. Espero deste Executivo e acredito 

que não seja essa a vontade de legalizar a torto e a direito tudo o que existe ilegal e 

depois as Zonas Industriais construídas de novo seja uma forma de que sejam cumpridos 

os regulamentos próprios para essas zonas, seja cumpridas a defesa dos valores 

ambientais e que se force, como acontece a muitos Concelhos do país, se for necessário 
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a encerrar empresas nessa altura e se eles não mudarem para as Zonas Industriais 

entretanto criadas, porque já chega de abusos.---------------------------------------------------------

--------- Eu dizia ontem numa reunião que não são trinta anos de PSD, são trinta anos que 

o PSD esteve aqui na Câmara mas que tiveram muitos governos no país e que 

prometeram também a mesma coisa. Chega de abusos sobre aquilo que é um valor de 

todos, que é o planeta, chega de abusos de chico-espertos que fazem especulações com 

terrenos para depois venderem mais caro. Portanto, agora não é ajudar quem está ilegal, 

aplicar as coimas necessárias, se for necessário que se fechem as fábricas, quando 

houver alternativas no Parque Industrial, obrigá-los a mudar para os Parques Industriais. 

Não podemos estar muito mais tempo em Portugal a viver à conta do capital e das 

pessoas que têm o capital e que já dominam este país no dia-a-dia.” ----------------------------

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

--------- “Eu acho que aquilo que estamos aqui a discutir, é um facto consuma em si, não 

vale a pena perder muito tempo com ele a não ser dar-lhe os contornos que ele neste 

momento necessita, porque esta discussão foi uma decisão política. Aquilo que daqui vai 

resultar, nós vamos ver no futuro e o Senhor Presidente da Câmara, se foi ele 

efectivamente que assumiu essa decisão, vai ter que arcar com ela. Cabe-nos a nós dizer 

à opinião pública aqui que está bem e aquilo que está mal feito e a opinião pública na 

altura entenderá, através do voto, quem é que tem razão e se o Senhor Presidente deve 

ser penalizado ou se nós estávamos aqui a brincar com as decisões do Senhor 

Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Penso, no entanto, que relativamente às decisões sobre as Zonas Industriais, elas 

são discutíveis, como é óbvio. Nós temos também outra visão no CDS sobre a forma de 

desenvolver o Concelho. O Senhor disse há bocado e muito bem que as pessoas 

também devem avançar com os projectos que têm e devem questioná-los e colocá-los na 

praça pública para eles serem debatidos. Eu espero que em breve o Senhor seja 

confrontado com essa situação e na altura possamos com mais profundidade discutir o 

que é que este Concelho precisa relativamente ao futuro. -------------------------------------------

--------- Devo também questionar o Senhor Presidente sobre uma outra situação, nós 

sabemos todos que há áreas industriais neste Município, há áreas industriais que têm 

alguns problemas complicados em termos de infra-estruturas, em termos de afluentes, 

em termos de desenvolvimento. Nós sabemos também que elas estão condicionadas por 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 26 de Setembro de 2007 

 

46 

pessoas que têm alguns interesses materiais e que, se calhar, não querem abdicar do 

todo e talvez cedendo uma parte pudéssemos vir todos a beneficiar no futuro, mas não 

podemos ultrapassar certas situações. Agora, o que eu queria perguntar claramente ao 

Senhor Presidente é o seguinte, antes de avançar com as compras destas áreas o 

Senhor tentou de alguma forma resolver o problema da definição em definitivo das áreas 

industriais que existem neste momento? O Senhor encarou com os proprietários das 

áreas industriais, por exemplo Barrô sul, a possibilidade de se infra estruturar, de se 

conseguirem custos reduzidos através e parcerias, através de negociação onde os 

próprios proprietários pudessem não receber neste momento a quota-parte que se calhar 

queriam por aquilo, mas virem a comparticipar no futuro nos impostos que a própria 

Câmara irá retirar das empresas que lá instalam e dos serviços que lá poderiam vir a 

instalar-se também e poderem eles próprios ao longo do tempo virem a ser ressarcidos 

daquilo que neste momento não poderiam ser pagos pela Câmara. Isso foi feito? -----------

--------- Devo dizer também que relativamente à zona norte do Concelho estou 

plenamente de acordo. Eu acho que era para aí que nos deveríamos direccionar a 

atenção. Já no passado dissemos, também e que aquilo que aqui foi dito de alguma 

forma é verdade, eu também sei que há gente que anda sempre a correr à frente do 

boato e tenta bloquear através da vantagem de contactar de imediato e também sei que 

nós temos alguns bloqueios precisamente porque se um dia fosse feita uma sindicância 

aos serviços desta casa, alguém iria descobrir coisas engraçadas e interessantes sobre 

como é que algumas coisas que ainda não passaram ao papel já eram do conhecimento 

da mente e das capacidades técnicas de quem cá está. ---------------------------------------------

--------- Portanto, eu devo dizer-lhe, Senhor Presidente, que estando o CDS em discordo, 

de alguma forma, consigo, relativamente a algumas localizações, neste momento acho 

que o devemos felicitar, porque mais vale uma má decisão do que não haver decisão 

nenhuma e dizer-lhe também que estamos pouco preocupados, porque o futuro lhe dará 

a si ou a nós alguma razão. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Espero que o Senhor tenha efectivamente ideias muito concretas sobre aquilo que 

quer instalar onde foi comprar. Eu aconselhava-o, não sei se o Senhor viu ou não, a 

arranjar quem lhe dê o programa Prós e Contras desta semana, porque há lá exemplos 

extremamente interessantes, nomeadamente sobre aquilo que se fez em Cantanhede. 

Acho que é extremamente pedagógico relativamente àquilo que nós podemos e devemos 
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lutar por fazer nesta terra. Neste momento, a compra está feita e de facto acho que 

também não vale de muito condicionarmos a Câmara relativamente àquilo que ela 

pretende.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Vereador João Carlos Gomes Clemente: ----------------------------------------------------

--------- “Tenho meses de trabalho relativamente a este assunto e é com profunda tristeza 

que sou confrontado com estas declarações. Penso que na minha vida nunca fiz nenhum 

tipo de intervenção que levasse a ter este tipo de pseudo adjectivos que não gostei. 

Quero frisar que eu sou o Vereador das Obras Particulares e que naturalmente, ao longo 

deste tempo senti na pele o que é dar respostas aos empresários do Concelho e que 

naturalmente eles fogem, porque em Águeda não lhes foram criadas condições, porque 

como vocês sabem os terrenos são todos a dez e quinze euros o metro quadrado. Senti 

isso e de forma nenhuma podia estar quieto e parado à espera. Quero dizer que isto foi 

um objectivo traçado pelo Executivo, que os valores que foram falados não foram 

escolhidos por mim, foram delineados objectivamente para o fim a que se destinava. 

Valores esses que corresponde a três euros o metro quadrado, que depois haveria uma 

compensação em termos de área, infra-estrutura de seis ponto vinte por cento. Quero-vos 

dizer também, que indigitado para este trabalho, procuramos na zona norte e sul do 

Concelho várias opções, que não vale a pena referir quais. A opção da zona do Casarão 

quanto a mim tem alguns argumentos de certa forma importantes, começando por os 

proprietários com áreas significativas de terreno, porque não é fácil negociar com 

quatrocentas pessoas, aqui estamos a falar de umas dezenas largas. Portanto, 

objectivamente, nós tínhamos dois proprietários com uma dimensão de área muito 

significativa e isso era um arranque e daí a base deste argumento. ------------------------------

--------- Outro motivo era relativamente à altimetria do terreno, que tem praticamente todo 

ele cota 100. Tem também uma infra-estrutura que é o campo de aviação. Que acho que 

pode ser potenciada e pode ser uma mais valia para este espaço industrial e tem também 

a via de cintura externa, que eu penso e acho que é um objectivo a longo prazo, porque 

não podemos fazer tudo de uma só vez, mas se o conseguirmos, eu acho que vai ser 

importante, inclusive para a zona norte, porque a via de cintura externa leva-nos até Vale 

Domingos e daí a A25 fia a dois passos. -----------------------------------------------------------------

--------- Queria vos dizer que esta visão de futuro e esta capacidade de estratégia 

naturalmente vem do Senhor Presidente da Câmara e na sua aposta. Penso que tem 
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uma dimensão estruturante muito importante. Queria vos dizer que ao longo deste 

percurso recebi muitos incentivos para continuar, algumas pessoas com amor a Águeda 

foram dizendo que isto já cá devia estar, porque eu julgo e tenho presente que isto vai 

trazer gente para Águeda, vai valorizar o nosso comércio, os nossos serviços, inclusive, a 

habitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria vos dizer também, que eu não contactei o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Aguada de Cima, tal como não contactei os Presidentes de Junta de 

Belazaima e da Borralha. Isto realmente foi sigiloso. Era uma estratégia e peço desculpa 

se falhei nisso. Naturalmente que a todas estas pessoas foi dito cara-a-cara que isto é 

para fazer uma Zona Industrial, eu não podia sonegar este tipo de informação. Foi dito a 

toda a gente que era para fazer uma Zona Industrial. Os valores apresentados são iguais 

para todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É evidente que neste trabalho todo, e eu tenho que reforçar isto, o valor que nós 

oferecemos, eu aqui acrescento muita coisa, até digo que acrescentámos, porque eu 

trabalhei juntamente com o António Figueiras, que todos conhecem e acho que é de 

ressalvar a atitude e a colaboração prestada, acrescentámos correcção, uma palavra de 

confiança e amizade. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Fico com alguma mágoa por ver alguma desconfiança. Eu acho que toda a gente 

conhece a minha forma de estar, vocês aqui e na Freguesia em particular. Eu lutei com o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Cima, eu penso e reforço isso, o 

meu amigo José Oliveira travei lutas conjuntas de esforço e de muita dedicação, estamos 

a falar do Pavilhão Gimnodesportivo da LAAC, estamos a falar da obra da igreja, foi 

ombreado e eu acho que aqui não há que pedir meças de quem fez mais ou menos, mas 

a sua intervenção fica mal para os nossos amigos e quero dizer-lhe que eu não tenho 

jeito de maldade, para mim é amizade e pedia-lhe respeito a si e aos outros que 

naturalmente desconfiam deste modo de estar. --------------------------------------------------------

--------- Para terminar, lembro a todos que fogem para Albergaria, Anadia, Oliveira do 

Bairro, Oliveira de Frades e peço-vos para se unirem e pensarem antes de mais e sempre 

no nosso Concelho de Águeda.” ----------------------------------------------------------------------------

--------- Terminadas as intervenções relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Presidente da Câmara Municipal deu as seguintes informações: -------------------------------

-------- “Senhor Presidente da Junta, vai-me desculpar mas eu tenho que lhe dizer que é 
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muito mal criado, a forma como o Senhor interveio aqui demonstra isso. É preciso ter 

postura nestas Assembleias e em tudo. Nós estamos cá para dialogar e para acertar as 

coisas todas. Eu não venho aqui para ouvir insultos nem deixar que outros da minha 

equipa sejam insultados. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Desafio-o a arranjar terrenos naquela zona ao preço que o Senhor diz, traga-os cá 

que nós compramos, porque o Senhor não é capaz disso. Nós sabemos muito bem aquilo 

que estávamos a fazer, nós sabíamos que ao estar a comprar estes terrenos estávamos 

a mexer no imobiliário daqueles que não querem colaborar no desenvolvimento do 

Concelho, naqueles que querem ter os terrenos para receber dez ou doze contos o metro 

quadrado e o Senhor sabe porque participou numa reunião que fizemos com os 

proprietários da zona de Aguada de Cima e puseram a correr que eu queria levar a Zona 

Industrial para a Giesteira porque tinha lá setenta terrenos, eu disse que afinal eu sou 

muito rico e tenho que começar a escriturar esses terrenos todos, porque eu não tenho lá 

um terreno, é verdade que a minha tia tem um terreno, mas é ela e disse isso com toda a 

frontalidade, mas está situado lá no fundo. --------------------------------------------------------------

--------- Eu fui para lá, para as Zonas Industriais, tentei levar as pessoas para começarmos 

a demarcar os terrenos para tentarmos fazer alguma coisa e alguns aderiram, mas a 

maioria não. Mas enquanto eu estiver aqui, estão os interesses do Concelho à frente de 

todos os outros e vou usar de todas as armas que o planeamento me possibilita para 

desenvolver o Concelho, porque eu não estou a fazer aqui nada que não fosse possível, 

há dez anos atrás desde a entrada em vigor do PDM. Eu estou é a utilizar as armas que 

tenho em termos de planeamento para tentar fazer alguma coisa pelo Concelho, para 

evitar que as empresas vão para fora. --------------------------------------------------------------------

--------- Posso-vos dizer que já tive ofertas de duas empresas que queriam cinquenta mil 

metros quadrados de terreno, mas aquilo que me dá mais gozo, é que eu na semana 

passada fui a Lisboa falar com o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e 

aquilo que eu dizia que daqui para um ano tinha terrenos para vender, eu quando dizia 

isso estava convencido que não ia ter, mas agora face àquilo que me foi dito e às 

alterações que estão aí a surgir, eu estou convencido que daqui por um ano estou a 

vender terrenos, estou a possibilitar que as industrias se fixem lá, porque as alterações 

que estão aí são extremamente fortes. Posso-vos dizer que o plano de alteração do PDM, 

que está na DGOT, nós vamos mandá-lo para publicação neste momento, porque a 
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legislação foi alterada e as coisas estão mais rápidas neste momento e poderá ser 

possível fazer algumas coisas. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós começamos este processo e falámos com alguns Presidentes de Junta aqui 

presentes. Quanto à zona norte do Concelho, o Senhor António Martins e o Hilário Santos 

têm razão, é uma zona a desenvolver, mas nós temos de ser pragmáticos, nós não 

ficámos parados, nós temos uma actuação pragmática. Andámos em diferentes pontos 

do Concelho à procura de terrenos grandes que nos permitissem ter uma âncora, porque 

tínhamos uma estratégia e a estratégia é fácil e é clara. ---------------------------------------------

--------- Eu vou dizer-vos mais tarde como é que nós agimos e como é que são as contas 

feitas e que estamos em negociações ainda, porque quem quiser acompanhar, 

acompanha, quem não quiser acompanhar fica de fora, há outros mecanismos que vão 

ser utilizados. Mas andámos em muitas zonas do Concelho, agora terrenos grandes não 

nos apareciam e nós não podemos estar a começar a tentar fazer uma Zona Industrial 

com um terreno de três mil, cinco Mil ou dez mil metros quadrados, porque não tem 

hipóteses nenhumas e nós sabemos qual é a pulverização da propriedade e aquilo que 

nos aconteceu foi que encontramos dois terrenos grandes que nos permitiram começar, 

um na zona da Giesteira, que tem outros ao lado também grandes e que estamos em 

negociações também. O processo negocial vai decorrer até ao encerramento do PDM, 

quando o PDM encerrar estão delimitados, acabou. Agora, nós estamos a fazer aquilo 

que temos já, capacidade em intervir, porque precisamos de dar resposta imediata. --------

--------- Aquilo que eu vos dizia, há bocadinho das cartas, aquilo que nos vai dar 

satisfação de responder, é o empresário de Águeda dizer que precisa de um terreno de 

dois mil metros, porque está a trabalhar na cave de casa, tem seis postos de trabalho, 

tem encomendas, precisa de crescer, mas não tem dinheiro para ir para o mercado 

comprar terrenos. Os terrenos que nós vamos vender é para vender a vinte e cinco euros 

o metro quadrado, com tudo, porque nós temos as contas feitas. Mas também se não for 

a vinte e cinco euros, se a Câmara tiver de subsidiar e entender que deve subsidiar, eu 

sou o primeiro a propor isso, porque se entendermos que é um investimento estruturante 

e que é necessário para Águeda e que ajuda o Concelho, se damos tanto dinheiro para 

apoiar tanta coisa, porque é que não podemos apoiar isso? ----------------------------------------

--------- O problema disto é que há estratégia, há vontade e temos formas diferentes de 

fazer. Vamos ver se não há aqui mudança. O que é que era feito no passado? A Câmara 
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para passar uma estrada, para fazê-lo toda à custa do erário público para valorizar os 

terrenos públicos de alguns, ia pedir por favor para deixarem passar a estrada e fazia o 

muro e dava todas as regalias e mais algumas. --------------------------------------------------------

--------- As contas que nós temos para isto, como eu já disse, apontam que é possível 

vender os terrenos a vinte e cinco euros o metro quadrado, é esse o valor base que 

temos, que é um valor concorrencial e é um valor dos outro Municípios aqui ao lado. 

Portanto, estamos dentro desses valores. ---------------------------------------------------------------

--------- Foi falada aqui a Zona do Casarão, esta zona para nós é estratégica e não é só 

pela pista de MotoCross lá estar, porque mais importante que a pista de MotoCross que 

lá está, é a pista de aviação, porque cada vez mais os grandes empresários começam a 

deslocar-se de avião. Nós já tivemos alguns empresários que nos disseram que a nossa 

pista não permite que o seu avião aterre lá, mas isso faz parte do nosso projecto de 

desenvolvimento daquela zona. Se eu vos disser que tenho já grupos internacionais que 

estão disponíveis para investir no aeródromo? Se vos disser isso? O problema disto é 

que para vocês nós andámos entretidos com a modernização, mas nós temos andado a 

fazer outras coisas. Não quer dizer que isto se concretize, nós não temos habilidade de 

fazer em menos de dois anos aquilo que ficou por fazer. Nós queremos por o Concelho lá 

em cima, nalgumas áreas já lá estamos e nas outras vamos lá chegar com calma. ----------

--------- Falando agora do aeródromo, olhem à vossa volta. Onde é que existem estruturas 

daquele tipo? Um parque empresarial com uma pista de aviação ao lado não permite um 

escoamento dos produtos muito mais rapidamente? O problema é que nós sonhámos 

mas apresentamos obra, sabemos para onde é que queremos ir e nós temos uma linha 

de rumo. Eu tenho contrato por mais dois anos e dois meses. Aquilo que eu tenho que 

fazer é durante o tempo que cá estou apresentar aquilo que eu entendo e aquilo que deve 

ser a estratégia de desenvolvimento para o Concelho, mais nada do que isso. ---------------

--------- Eu tenho uma visão, é por ali que eu entendo que deve ir, se não concordam 

chumbam, a Assembleia é sempre soberana nessas coisas e tem uma maioria até 

contraria ao Partido que me apoia, portanto estamos perfeitamente à vontade. ---------------

--------- Sobre este assunto eu queria dizer que nós tivemos algumas vicissitudes nestes 

processos, nós tivemos gente com muito dinheiro no Concelho de Águeda que tentou 

rebentar com este processo, porque este processo vai mexer no bolso de algumas 

pessoas e tentaram-nos abortar isto, sabiam com quem é que nós estávamos a negociar. 
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No caso da Giesteira foi mais fácil porque era um terreno de uma imobiliária que 

comprámos e está resolvido, mas no caso de Casarão nós encontramos dois terrenos 

grandes com cento e tal mil metros cada um e houve que negociar com quase mais de 

tinta pessoas para juntar os dois e isto não se faz com um anúncio no jornal. -----------------

--------- Quanto ao Senhor Presidente da Junta e ao facto de me ter perguntado se 

estávamos a comprar em S. Martinho, eu respondi-lhe claramente que em S. Martinho 

não estávamos, foi ipsis verbis. O Senhor podia ter-me encarado e o Senhor deu-me uma 

abertura para eu lhe responder àquilo que me tinha perguntado. Eu tinha uma situação de 

muito sigilo e não vinha para a Assembleia Municipal no momento em que estavam cm as 

negociações a correr, não ia pôr a correr aos quatro ventos aquilo que estávamos a fazer 

não ia inquinar um processo, lamento mas é assim. Isto foi tratado durante muito tempo, 

com muito pouca gente e felizmente está concretizado com êxito, que nós esperámos ter 

até ao final do próximo ano, contámos ter infra-estruturas no terreno e contámos ter 

terrenos vendidos para empresas se poderem lá colocar, porque há algumas situações 

que poderão ser respondidas. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto a Cantanhede, surgiu numa altura boa, mas eu penso que o nosso modelo 

tem de ser diferente. Nós apresentámos uma candidatura ao ICentro, a ABIMOTA 

apresentou outra e foram aprovadas cinco a nível da Região Centro, sendo uma da 

Câmara de Águeda e outra é da ABIMOTA. A ABMOTA também está nesse processo de 

ligação, apoio. Criar uma rede de inovação e competitividade entre as empresas e a 

Universidade e vamos ver se conseguimos um modelo próprio para o desenvolvimento 

industrial de Águeda, porque como eu já disse aqui há pouco, o desemprego está bem, 

nós precisamos de, melhorar tecnologicamente as nossas empresas e entrar para outra 

fase das nossas industrias. “ ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir acerca deste assunto, o Presidente da 

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

deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal quanto à Suspensão Parcial do Plano 

Director Municipal para duas áreas do Concelho de Águeda: Giesteira Norte e Casarão. --

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

Municipal quanto ao estabelecimento de Medidas Preventivas para as áreas do 

Plano Director Municipal a suspender, nos termos da proposta ao abrigo do disposto 

no número quatro do artigo centésimo e centésimo sétimo, do Decreto-Lei número 
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trezentos e oitenta, barra noventa e nove, de vinte e dois de Setembro, com a redacção 

conferida pelo Decreto-Lei número trezentos e dez, barra dois mil e três, de dez de 

Dezembro e do disposto na alínea b), número três, do artigo quinquagésimo terceiro, da 

Lei cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei cinco – A, de dois mil e dois, de 11 de Janeiro. --------------

--------- Não havendo inscrições para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

unanimidade, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal quanto ao 

estabelecimento de Medidas Preventivas para as áreas do Plano Director Municipal a 

suspender. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS . QUATRO – RECEITAS MUNICIPAIS: ------------------------------------------------

--------- TRÊS . QUATRO . UM – Discussão e Votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto à Fixação do Valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

para vigorar no ano financeiro de dois mil e oito, nos termos da proposta, e ao abrigo 

da alínea a), do número seis, do artigo sexagésimo quarto e alínea f), do número dois, do 

artigo quinquagésimo terceiro, da Lei cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de 

dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei cinco – A, de dois mil e 

dois, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

--------- “Eu só quero fazer uma pergunta muito rápida ao Senhor Presidente da Câmara. 

A PT cobra nas facturas aos respectivos clientes a taxa de direitos de passagem. Qual é 

o tipo e controle que a Câmara tem para saber se aquilo que, por exemplo, a PT cobra 

entra nos cofres da Câmara ou efectivamente aquilo que entra na Câmara é igual ou 

não? Ou seja, se a PT cobrou um milhão e se entra um milhão, se não entra um milhão 

como é que a Câmara sabe quanto é que entrou e porque é que entrou?.” --------------------

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

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

--------- “Sinceramente é uma pergunta que eu não sei responder, nem sei como é que se 

controla, embora ache que devia haver controle. Agradeço o alerta, vamos estar atentos a 

essa situação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Não havendo inscrições para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

unanimidade, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal quanto à fixação do 

valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para vigorar no ano financeiro de dois 

mil e oito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS . QUATRO . DOIS – Discussão e Votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto à Fixação dos Valores da Taxa de Imposto Municipal Sobre 

Imóveis para vigorar no ano financeiro de dois mil e oito, nos termos da proposta, e 

ao abrigo do disposto no artigo centésimo décimo segundo, número quatro do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis e do disposto na alínea a), do número sexto, do artigo 

sexagésimo quarto e alínea f), do número dois, do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei 

cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei cinco – A, de dois mil e dois, de 11 de Janeiro. --------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções: -------

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

--------- “Eu tenho algumas dúvidas que vou colocá-las e se me permitir, não vou sair até 

ter uma resposta, porque depois do Senhor Presidente falar, se nós não podemos pedir 

nenhum tipo de esclarecimento, mais vale não abandonar aqui o local à espera que ele 

dê a resposta e nós possamos efectivamente continuar o nosso diálogo. -----------------------

--------- Quanto à primeira questão que quero colocar, concretamente o que eu pretendia 

saber é qual é a receita que nós tivemos em dois mil e cinco, em dois mil e seis e qual é a 

que temos até este momento, em dois mil e sete. -----------------------------------------------------

--------- A segunda questão que quero colocar é a seguinte: É-nos aqui apresentada uma 

majoração em relação  aos prédios urbanos na Zona Histórica do Centro de Águeda, que 

já não é uma novidade, já vinha do ano passado, já tem um ano a aplicação desta 

medida, com a qual nós concordamos inteiramente. A única questão que eu gostava de 

saber é quais são os resultados da aplicação desta medida concretamente? Quantos 

casos foram abrangidos por esta medida? Qual foi a receita arrecadada e em quantos 

casos é que já houve obras efectuadas nos prédios para remodelação dos mesmos? 

Gostava de ter estes números para depois poder continuar com a minha intervenção.” ----

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

--------- “Sobre as receitas do IMI, em dois mil e quatro é de dois milhões euros e catorze 
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cêntimos; em dois mil e cinco, foram dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, 

setecentos e trinta euros e vinte e dois cêntimos; em dois mil e seis foram dois milhões, 

novecentos e setenta e três mil, cento e setenta e um euros e cinquenta e três cêntimos; 

em dois mil e sete, até este momento foram, dois milhões, oitenta e quatro mil, cento e 

noventa e três euros e vinte e um cêntimos. -------------------------------------------------------------

--------- Quanto à segunda questão, não lhe posso responder tão exaustivamente, porque 

são dados de obras. Tenho presente, que há uma boa meia dúzia de obras que estão a 

ser recuperadas na zona baixa do Concelho. Queremos meter de novo a medida de 

agravamento do IMI para os prédios degradados, mas vamos estudar e vamos propor a 

apresentação de incentivos em sede de IMI além das taxas que já estão, no sentido de 

facilitar ainda mais a vida às pessoas para recuperarem os prédios velhos.” ------------------

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

--------- “Termino a minha intervenção dizendo o seguinte: O PSD vai votar 

favoravelmente esta proposta, mas quer deixar aqui um alerta, é que se o Senhor 

Presidente reparar a variação do IMI entre o ano de dois mil e cinco e dois mil e seis este 

aumenta em cinquenta por cento, passámos de dois milhões de receita para dois milhões 

e novecentos mil euros de receita. O que quer dizer que todos nós estamos a contribuir 

com os nossos impostos em mais de cinquenta por cento para o erário público, neste 

caso para a nossa Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Como sabe o IMI foi uma situação que surgiu e havia alguma dúvida sobre a 

fixação dos valores, começou-se em Águeda por fixar valores máximos, depois baixou-se 

um ponto percentual, mas parece-me que há aqui espaço de manobra para nós 

equacionarmos o próximo ano e voltarmos a descer o IMI, porque na mesma verba 

estamos a arrecadar, neste momento, mais cinquenta por cento que no ano anterior. 

Parece-nos, a nós que há muito espaço para esta matéria. Sendo certo que o PSD 

comporta-se de forma responsável e diz o seguinte, hoje vota favoravelmente, faz um 

apelo para que no próximo ano o Senhor Presidente reveja esta taxa.” -------------------------

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

--------- “Em dois mil e quatro a Câmara Municipal, também recebeu de contribuição 

autárquica para além do IMI um milhão, cento e trinta e trem mil, trezentos e setenta e 

sete euros e noventa e nove cêntimos, ou seja, que era uma receita global do mesmo 

imposto, que agora é o IMI, de três milhões cento e setenta e sete mil, em dois mil e cinco 
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recebeu dois milhões e oitenta mil e tal, ou seja, em dois mil e quatro valor ainda foi 

superior àquilo que foi recebido até dois mil e cinco; em dois mil e seis está ligeiramente 

superior aos valores de dois mil e quatro e em dois mil e cinco é inferior, foram dois 

milhões, oitocentos e noventa e três mil euros, portanto ainda inferior a dois mil e quatro.” 

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

--------- “O ano dois mil e quatro, é um ano de transição em que apareceu a contribuição 

autárquica e o IMI, por conseguinte, para mim o que conta é saber se o Município está a 

receber mais receita ou menos receita ou se mantém. Dois mil e cinco tem uma recita não 

comparando com dois mil e quatro, dois mil e seis tem uma recita bastante superior e 

agora não sei bem se neste trimestre final, Outubro, Novembro e Dezembro, se os dois 

milhões e novecentos ou não, não tenho essa projecção e perspectiva. Isto só para dizer 

que não se devia comparar com o ano de dois mil e quatro e que o pedido que o meu 

colega Hilário Santos faz é realmente importante. A Câmara precisa de receitas, eu 

também não sou assim tão fundamentalista que não ache que a Câmara precise de 

receitas, mas também penalizar numa altura em que todos nós estamos assoberbados de 

impostos de toda a ordem e natureza, se for possível não sobrecarregar mais os 

Munícipes, mas também sem impedir que a Câmara exerça a sua função de serviço 

público.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo inscrições para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

maioria, com um voto contra e trinta e nove membros presentes, deliberou aprovar a 

proposta da Câmara Municipal quanto à fixação dos valores da Taxa de Imposto 

Municipal Sobre Imóveis para vigorar no ano financeiro de dois mil e oito. ---------------------

--------- António Manuel Fernandes Martins fez a seguinte  Declaração de Voto: ---------

--------- “Eu ainda digo que não valia a pena estar a discutir muito esta matéria, porque a 

forma de ver este assunto pelo CDS, já foi no ano passado e no anterior e já foi aqui 

explicitada, tinha a ver com a previsão da Associação Nacional de Municípios, que 

quando começou a aplicação do IMI alertou para o facto dos impostos poderem vir a 

descer. Pelos dados falados aqui nesta sala, quer na discussão anterior, quer na de há 

dois anos atrás, se concluiu que efectivamente, sempre tinha vindo a subir. -------------------

--------- Nós entendemos que dada a situação actual, apesar das necessidades de caixa e 

receita da Câmara, deveria ser dado um sinal ao contribuinte que nem sempre lhe 
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estamos a cair em cima e se a Câmara precisa de receitas, é óbvio que as pessoas 

também precisam de manter algum daquilo que vão ganhando para poder pagar a 

sobrecarga tremenda que neste momento estão sujeitas. e mais numa altura em que os 

valores da inflação me parecem, às vezes, um bocado falaciosos, porque quem vai à rua 

comprar para as necessidades diárias, sente todos os dias dificuldades tremendas. Esta 

situação também do IMI, entrou numa discussão que se calhar vamos ter à frente. 

Portanto, por uma questão de manter aquilo que já defendeu aqui nos anos antes, o CDS 

vota politicamente contra esta taxa de zero vírgula zero sete por cento.” -----------------------  

--------- TRÊS . QUATRO . TRÊS – Discussão e Votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto à Majoração da Taxa de IMI aplicável a Prédios Urbanos 

Degradados, sitos na zona histórica da cidade, para vigorar no ano financeiro de 

dois mil e oito, nos termos da proposta e ao abrigo do disposto no número sete, do 

artigo centésimo décimo segundo, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e do 

disposto na alínea a), do número seis, do artigo sexagésimo quarto e alínea f), do número 

dois, do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei cento e sessenta e nove, barra noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei cinco – A, de dois 

mil e dois, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo inscrições para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

unanimidade, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal quanto à majoração da 

Taxa de IMI aplicável a Prédios Urbanos Degradados, sitos na zona histórica da cidade, 

para vigorar no ano financeiro de dois mil e oito. ------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . QUATRO . QUATRO – Discussão e Votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto ao lançamento da Derrama para vigorar no ano financeiro de dois 

mil e oito, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto na alínea a), do número seis, 

do artigo sexagésimo quarto e alínea f), do número dois do artigo quinquagésimo terceiro, 

da Lei cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei cinco – A, de dois mil e dois, de 11 de Janeiro. --------------

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

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

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

--------- “Senhor Presidente este ano há uma alteração na aplicação desta taxa. 
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Antigamente a taxa era aplicada sobre o imposto pago, agora é aplicada sobre o lucro 

tributável portanto há uma variação clara na aplicação da taxa. Nós antes tínhamos uma 

taxa de zero vírgula nove sobre o imposto pago, neste momento está a Câmara a propor-

nos uma taxa de um e meio sobre o lucro tributável. Há depois aqui questões que penso 

eu que têm a ver com isenções de IRC de algumas empresas, que não sei se conta muito 

para aqui. Concretamente, há na realidade, do meu ponto de vista, não tenho dados que 

me indiquem isto, mas parece-nos que o valor a arrecadar pela Câmara Municipal neste 

imposto vai diminuir porque as empresas pagam vinte e cinco por cento de IRC, antes 

sobre estes vinte e cinco por cento era aplicada uma taxa de nove por cento, o que daria 

cerca de dois vírgula vinte e cinco por cento e agora é aplicada uma taxa de um e meio 

por cento, o que dá de um lado para o outro a taxa real em termos tributável passa a ser 

de vinte e sete, vinte e cinco para vinte e seis e meio por cento, se as minhas contas não 

me enganam muito. Mas parece-me que vai haver efectivamente uma diminuição, pelo 

menos em Concelhos como o nosso em que é muito raro haver uma empresa que esteja 

isenta de IRC. Se calhar nos grandes centros as coisas mudam de figura, mas pelo 

menos no nosso caso parece-me que vai haver alguma diminuição sobre este tipo de 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas o Senhor Presidente acaba de nos apresentar aquilo que nós votámos 

favoravelmente, aquilo que é a nova apologia para captar investimento para ir à procura 

de mais empresas para Águeda. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Eu discordo com algumas coisas que o Senhor disse sobre esta questão das 

empresas, porque o que nós das empresas precisamos é de boas vias de comunicação 

para fazermos chegar os nossos produtos. --------------------------------------------------------------

--------- Agora, se a mercadoria das empresas chega por barco ou por avião, eu penso 

que são luxos que ainda não precisamos em Águeda, mas aceito a sua visão e as 

empresas têm que aceitar. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Concretamente, se nós estamos a tentar atrair empresas, nós temos que dar 

sinais, nós não podemos simplesmente gerir-nos por estatísticas e por números. Uma das 

funções dos políticos é dar sinais à sociedade e os sinais têm que ser dados pelos 

políticos e pelas pessoas que têm responsabilidades nesta matéria. Então dissemos nós 

há bocado que vamos fazer um esforço para a criação de parques empresariais. Fico 

contente pelo valor estimado, que o Senhor Presidente apresenta para a venda dos lotes, 
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a vinte e cinco euro o metro quadrado, acho sinceramente que é uma medida positiva. ----

--------- Mas depois, vou aqui ver que o Senhor diz que está a fazer um esforço para fazer 

parques industriais, deixando aqui a entender que afinal vai ter que subsidiar os mesmos. 

O que eu quero dizer sobre isto, é que nos precisamos de dar sinais e se os parques 

empresariais vão ser postos ao custo que eles vão custar no mercado, então o esforço 

financeiro da Câmara não existe e por sua vez nós temos a obrigação de dizer, meus 

senhores, em Águeda a derrama não é a taxa máxima. Reduzam um vírgula quatro, um 

vírgula três, um vírgula dois, dê um sinal de atracção aos empresários. Penso que é com 

sinais destes que nós conseguimos atrair os empresários e não simplesmente amanhã, 

vai ser plasmado em todos os jornais: “Derrama em Águeda Taxa Máxima”. Voltamos ao 

mesmo ponto, estamos a atrair por um lado e a afastar pelo outro. -------------------------------

--------- Portanto Senhor Presidente, a diferença que vai ter na arrecadação de receita não 

é por esta via, é pela via de alteração do imposto e nós sabemos que os empresários já 

vão pagar menos, mas nós temos que dar os tais sinais, porque amanhã seremos como 

todos os outros, com a taxa máxima que nós também já aplicamos várias vezes aqui, 

mas temos que aceitar e acompanhar os ciclos económicos. A acompanhar os ciclos 

económicos é uma taxa que nós em alguns momentos tivemos em valores máximos, a 

outros momentos temos de reduzir e há outros que temos de voltar a subir. Isto faz parte 

da lei da oferta e da procura. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, o PSD não concorda de forma nenhuma com a aplicação da taxa 

máxima e se o Senhor Presidente insistir me aplicar a taxa máxima, nós não nos resta 

outra solução se não votar contra. Entendemos que é uma boa oportunidade para o 

Senhor alterar e dar mais um sinal positivo aos empresários e às empresas que se 

venham a instalar em Águeda.” -----------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Agora a proposta é para dar um sinal aos empresários, já não chega o que foi 

dado antes, relativamente à criação dos parques? Aplicando a taxa máxima a redução é 

somente menos trinta e dois por cento, mesmo aplicando a taxa máxima a própria lei é 

que já está a incentivar e cria toda a base de incentivo ao empresário em termos de 

derrama. Também deveria ser em termos de IRC, mas em termos de derrama representa 

trinta e dois por cento a menos. Parece que quando vai ser feito um esforço financeiro e 

que obrigatoriamente a criação de estruturas em termos de novos espaços terão de ser 
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subsidiados por alguma coisa e quando neste momento vai haver esse esforços 

financeiro a Câmara vai receber menos trinta e dois por cento, ou seja, muito próximo de 

quatrocentos mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora surpreende-me a leviandade de chegar aqui e dizer que vamos votar contra 

porque terá de ser assim. Eu chamo a isso irresponsabilidade, porque se esta proposta 

for chumbada o que é que vai acontecer em termos de obtenção de receitas, em termos 

de derrama? É esta a pergunta que eu faço. Será que o PSD estará a ser um partido 

protector dos interesses de Águeda ou estará a querer votar contra esta proposta na 

perspectiva dela ser chumbada com o único objectivo de prejudicar a execução de um 

determinado tipo de estratégia que esta Câmara pretende implementar? Se é assim, o 

PSD aprova uma coisa que é aquilo que estivemos a aprovar relativamente às Zonas 

Industriais e a seguir vem seciar este mesmo Executivo com as receitas necessárias para 

poder implementar e poder responder dentro de um prazo óptimo e dar respostas aos 

nossos empresários, caso eles queiram investir em Águeda, conforme o Senhor 

Presidente disse, possivelmente daqui a um ano. -----------------------------------------------------

--------- Ora, isto é uma atitude puramente irresponsável e que conduz nitidamente a que 

nós possamos dizer que o PSD a continuar com este tipo de actuação, pura e 

simplesmente, está interessado em prejudicar o Concelho e ao prejudicar o Concelho, 

está a prejudicar todos os intervenientes da actividade económica, porque está a seciar o 

Executivo de poder fazer aquilo a que se propôs e que eles aprovaram por unanimidade. 

Eu faço uma pergunta, sabem quanto é que Ílhavo cobra? Exactamente um e meio por 

cento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu lanço somente este repto, será que o PSD se revê nesta política do “bota-

abaixo”? Se se revê nesta política do “bota-abaixo”, então nós temos um PSD que pura e 

simplesmente está a afastar o desenvolvimento de Águeda como um plano estratégico 

importante para Águeda.” -------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Como coordenador do Grupo Municipal do PSD, em primeiro lugar, não me sinto 

com capacidade para aceitar o epíteto de irresponsável. Em segundo lugar, as pessoas 

aqui actuam segundo as suas decisões, porque se eu utilizasse o mesmo tipo de 

linguagem do Armando Ferreira que aqui tomou eu teria que ir falar no passado, o que é 

muito grave, porque o Grupo que o Senhor representa, durante quase vinte e nove anos, 
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nestas matérias quase sempre votava contra. Quer dizer que foi irresponsabilidade 

durante esse tempo todo? Foi para prejudicar o Concelho ou actuou de acordo com 

aquilo que era a sua opinião? Há coisas aqui que, devemos ser contidos para não criar 

situações que ferem as pessoas na sua dignidade. Eu julgo que o PSD, em Águeda, tem 

a sua responsabilidade comete erros como todos, mas quando tomou esta atitude e 

defendeu-a de forma séria e honesta, apresentou as suas razões e por conseguinte, não 

é o PSD de Águeda que é responsável por eventualmente chumbar ou não esta proposta 

e se há algum receio da parte do Executivo Municipal no sentido que ela não passe, tem 

à sua frente uma posição a tomar, que é retirá-la e refazê-la.” -------------------------------------

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

--------- “Se esta taxa não for aprovada hoje, a Câmara fica seciada de a cobrar porque 

houve alteração de critérios e ela não passa de um ano para o outro. Vai fazer uma 

Assembleia Extraordinária, parece que é no dia trinta de Setembro que tem que ser 

mandado par Lisboa e o problema é que a Câmara não tem hipótese de o fazer, porque 

fica seciada de a cobrar. E há outra coisa que eu quero simplesmente alertar e talvez 

contrabalançar aquilo que há pouco foi dito. Se eu muitas vezes votei contra problemas 

deste género para marcar a minha posição política perante o Executivo que eu tinha a 

certeza que tinha apoio de bancada, para cobrar um imposto ou a taxa e eu disse sempre 

porque votava contra, porque se fosse necessário o meu voto para fazer essa mesma 

cobrança, eu votava. Quando há necessidade, mesmo contra determinado tipo de 

situação em que eu disse que era contra isso e quando fomos alertados da necessidade 

de muitas vezes votarmos aqui por unanimidade, determinados aspectos em que eu era 

contra essa posição, eu vim aqui, disse que votava favoravelmente por uma questão de 

defesa de interesses do Concelho. A diferença aqui é muito grande. É que quando eu 

votava contra as taxas o PS tinha seis ou sete votos, a posição é diferente. O PSD não 

venha dizer que não é responsável caso a Câmara não receba isso. Eu só faço uma 

observação, se aprovarem aquilo que foi dito há pouco relativamente às novas Zona 

Industriais, se agora vêm dizer que não querem a derrama e votam contra e se essa 

proposta passar e aí eu darei a minha opinião ao Executivo para avançar com as Zonas 

Industriais, avançar com o trabalho e a partir daí poderá haver alguém que vai ser 

prejudicado de certeza, haverão sectores da actividade a nível do Concelho que poderão 

ser prejudicados. Está a seciar-se o Concelho de uma receita. Neste momento com a 
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adopção do novo critério proposto por lei já há uma redução superior a trinta e dois por 

cento. Eu não vejo qual é a posição do PSD e o PSD sabe muito bem o terreno em que 

está a lavrar e esta proposta não é uma proposta de votar contra, não é uma proposta 

singela, é uma proposta pensada, estudada e estruturada com um objectivo e o objectivo, 

eles se forem capazes que vos digam qual é.” ---------------------------------------------------------- 

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

--------- “Senhor Presidente, o que hoje nos traz aqui já não é novo, já no início deste 

mandato, o Senhor Presidente da Câmara se virou para os Presidentes de Junta e disse: 

“… se vocês não aprovarem, depois não me venham pedir obras…”. Isto hoje é uma 

réplica de maneira diferente. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu quero-lhe dizer que é evidente que nós estudámos esta situação e quero-lhe 

dizer claramente, que também é importante a este Executivo que ouça as outras 

sensibilidades, que ouça a oposição, porque efectivamente tem a maioria na Câmara e 

efectivamente que aos nossos vereadores, não liga absolutamente nada e eles passam a 

vida a apresentar boas propostas. Mas, a democracia tem regras e se nós temos este 

entendimento sobre a derrama é porque o estudámos e porque o analisámos e é porque 

entendemos que podemos contribuir para melhorar esta proposta. Falta aqui o Senhor 

Vice-presidente que de certeza não se vai opor, mas como o Senhor Presidente tem o 

resto do Executivo reunido se quiser pode reformular a proposta, apresenta-a aqui de 

novo e nós votá-la-emos de certeza favoravelmente. Não está em causa a receita de 

forma nenhuma, é uma questão de querermos ouvir a oposição, porque o Senhor 

Presidente da Câmara foi eleito e ganhou as eleições, representa as pessoas que o 

elegeram e não só, mas nós também fomos eleitos e houve muita gente que votou em 

nós, que confia nas nossas políticas e na nossa opinião e nós também não as podemos 

defraudar sobre esta matéria. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, esta questão da chantagem e da ameaça o Senhor Armando Ferreira 

pode vir fazer as vezes que quiser, pode nos chamar os nomes todos que quiser sobre 

esta matéria, mas eu quero-lhe dizer uma coisa, a nossa consciência manda mais do que 

aquilo que o Senhor diz. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação à posição sobre a derrama, eu gostava de ouvir a posição do Senhor 

Presidente da Câmara, gostava de saber se o Senhor Presidente da Câmara não 

considera que isto é um sinal. Gostava de ouvir a sua opinião, gostava de saber se ele 
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não me vai dizer que se calhar é uma boa opinião, mas no próximo não a aplicámos ou 

daqui a dois anos ou daqui a três anos. Gostava de saber se ele está efectivamente de 

acordo com tudo o que disse o Senhor Armando Ferreira, porque eu não creio.” -------------

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

--------- “Permitam-me que faça uma pergunta ao Senhor engenheiro Hilário Santos, que 

me diga qual vai ser o valor da derrama para o próximo ano, face aos novos critérios.” ----

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

--------- “Não lhe sei responder, nem me cabe a mim saber responder. Isso é uma fuga 

para a frente e não é assim que se captam os investimentos, Senhor Presidente. Agora, 

eu também lhe quero fazer uma pergunta. A pessoa que me está a perguntar de certeza, 

que não sabe que os resultados das empresas serão apresentados no próximo ano. 

Estamos a falar de IRC’s que dizem respeito a dois mil e seta. Eu não conheço nenhuma 

empresa em Portugal que tenha fechado já o ano económico, porque em Inglaterra fecha-

se em Junho, em Portugal que eu saiba é em Dezembro, mas a não ser que eu estarei 

um bocado deslocado da realidade.” ----------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu não sei se alguns dos presentes já participou noutro tipo de Assembleias, eu 

por acaso participei numa zona totalmente diferente do país, no Alentejo e sempre votei a 

favor da taxa máxima, porque sempre achei que este imposto é um imposto sobre os 

lucros e não sobre as empresas que têm dificuldades em sobrevier. Se é um imposto 

sobre os lucros, é um imposto que reverte para o Município, que eu acredito que o 

Executivo o vai aplicar em benefício de todos e acredito seriamente que vai aplicar 

alguma parte em benefício daquelas pessoas que o Parada Figueira falou e que muitas 

das pessoas aqui presentes sabem que existem. ------------------------------------------------------

--------- A maior parte dos lucros das nossas empresas do Concelho, são baseados em 

baixos salários, salários de sobrevivência e de miséria, sem aplicação nenhuma do 

capital na formação dos seus funcionários. De lucros desses estamos nós fartos, pelo 

menos nem que seja um bocado que venha para o Município, que seja aplicado nas 

áreas sociais, seja aplicado naquelas obras que os Senhores Presidentes de Junta aqui 

vêm pedir todos os dias. Eu, por mim, não estou disposto a contribuir para mais lucros, 

para pagar baixos salários aos nossos funcionários, aos operários e às pessoas que 

vivem mal em Águeda. Por mim votarei sempre a taxa máxima tributável possibilidades 
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de lucro, para que o Executivo, em nome de todos aplique as necessidades para muitos.” 

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

--------- “É uma surpresa que eu revejo novamente o discurso da chantagem e isso fica 

mal quando se fala no discurso de chantagem porque politicamente não se tem razão, dá 

a impressão que estamos aqui a brincar. Parece-me que é importante dizer quais são as 

razões fundamentais, a razão de sinal para dar menos zero um por cento, para porem um 

ponto quatro que representa dez mil euros em termos de receita da Câmara Municipal, 

parece-me que é perfeitamente inconsistente. Essa do sinal não tem qualquer tipo de 

objectivo que eu diga que assenta numa base real e política séria, porque o que é 

importante é dizer assim, em primeiro lugar o empresário já está a ser beneficiado 

relativamente ao novo critério de aplicação, em segundo lugar, vir para aqui com um 

ponto quatro por cento ou um ponto três por cento, quando até a própria Associação 

Nacional de Municípios alertou todas as Autarquias para atribuir a taxa máxima porque 

isso ia dar uma quebra de rendimento bastante grande e bastante acentuada em termos 

de derrama, quando as Autarquias por si, em termos da própria legislação que existe, do 

próprio controle de endividamento, da baixa de redução de transferência para o poder 

autárquico, quando até há maiores competências das Autarquias em termos de 

desenvolvimento de determinado tipo de actividades. Vocês receberam essa informação 

conforme eu recebi, que o Senhor Presidente da Assembleia me fez o favor de mandar. 

Eu li os papéis e quando os li, fui alertado para aquilo. É um sinal que vocês politicamente 

venham dizer e isso eu entendo como correcto e positivo, possam vir aqui dizer seria 

positivo, seria importante que vocês tomassem essa posição que seria um outro sinal 

político adicional, se bem que irrelevante, muito bem. Mas agora dizer ”nós vamos votar 

contra”, seciando a Autarquia do recebimento de uma importância que se poderá dizer 

razoável mantendo-se os mesmos critérios dos anos anteriores, em termos de margem 

de lucro, em termos de lucro tributável, muitas vezes o lucro tributável não é lucro líquido 

da empresa em função da determinação colectável que o IRC determina tão 

escrupulosamente e tão draconianamente. --------------------------------------------------------------

--------- Agora eu digo-vos uma coisa, vocês viverem com essa posição de alertarem 

muito bem, mas a posição mais correcta e talvez mais responsável, tiveram os vossos 

vereadores, mesmo sabendo que votando contra a proposta que era chumbada e que ela 

passava, eles abstiveram-se, sabendo que votando contra que ela. O Grupo Municipal do 
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PSD ao tomar a posição de votar contra para seciar a Câmara da recepção deste 

dinheiro, cuidado… Voltando à chantagem, eu disse que vai haver actividades que 

certamente vão ser penalizadas e eu disse se a Câmara me pedir a minha opinião, eu 

digo “avance com as áreas industriais, avance com o trabalho que tem que ser feito”, 

outros sectores vão ser penalizados. Será o sector desportivo? Será o sector cultural? 

Será o sector dos donativos às Associações, às IPSS’s? A Câmara vai de certeza ter que 

dividir esse mal pelas aldeias, porque se é um objectivo estratégico, fazer aquilo que a 

Câmara se promete fazer em termos industriais, não há a menor dúvida que ao ser 

seciada no mínimo num milhão de euros, de certeza que alguma coisa vai ter que ser 

apodado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Se é um objectivo estratégico é para levar adiante. Já mesmo antes com a 

derrama do ano anterior que foi um milhão e trezentos mil euros, tanta coisa que está por 

fazer, tantas reclamações na transferência de fundos, tantas reclamações dos subsídios, 

tantas reclamações em tudo. Agora é mais uma reclamação adicional, são menos no 

mínimo, um milhão de euros.” -------------------------------------------------------------------------------

--------- Carlos Alberto Baptista Guerra: ----------------------------------------------------------------

--------- “Em relação a este ponto eu queria dizer aqui aos elementos do PSD, que 

relativamente à derrama de dois mil e seis, cobrada pela Câmara em Agosto, se cifram 

em setecentos e trinta e três mil euros, ou seja, cento e quarenta e seis mil contos na 

moeda antiga. Eu acho que este valor é insignificante e tendencialmente para o próximo 

ano ela vai baixar. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, não me parece justo que vocês nesta fase optem por votar contra, 

perante um valor que não tem grande significado, reparem que ele já baixou do ano 

anterior para este ano, nem chega a cento e cinquenta mil contos, setecentos e trinta e 

três euros, o que significa que já é baixo este ano, essa importância foi cobrada durante o 

mês de Agosto e está aqui reflectido.” --------------------------------------------------------------------

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

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

--------- “Entrámos na politiquice. Eu gostava que os Senhores do PSD que vêm aqui 

propor esta baixa, tivessem vindo aqui dizer: “Meus Senhores a nova taxa tem este valor. 

Aquilo que nós propomos é isto…”. Mas não nos trazem números nenhuns. Nós sabemos 

que vai baixar. Mas podia ter sido feita a simulação, se vinham propor um valor mais 
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baixo, dizer-nos que isto vai baixar uma coisa insignificante na receita, tendo-o aprovado 

no ano passado. Mas não, disseram, vamos baixar por baixar, para dar sinais. Eu neste 

momento tenho os sinais todos dados à indústria que pretendo e os pedidos que tenho de 

virem indústrias para Águeda estão satisfeitos. Eu preciso é de receita para concretizar as 

infra-estruturas que preciso fazer. É verdade que conto pagar as infra-estruturas como a 

venda dos terrenos. Mas há aqui um momento, entre o momento em que é feito o 

investimento e o que vamos receber da venda dos terrenos, em que alguém tem de 

suportar estes custos e a Câmara não pode ir à banca de qualquer forma. Nós quando 

não sabemos qual é o valor efectivo que corresponde à baixa dos impostos e estar aqui a 

propor mais uma baixa para dar um sinal, isto é brincar com as situações neste momento. 

--------- Sabemos que as empresas vão pagar menos, os sinais estão dados, vamos ter 

melhores condições. Nós precisamos agora do dinheiro para investir. Se não tivermos 

dinheiro alguém vai pagar a factura, não são os Presidentes de Junta, somos todos nós, é 

o Concelho que deixa de ter menos dinheiro para investir e eu só faço aquilo que o 

dinheiro permitir. A capacidade de endividamento também está limitada, o Governo não 

deixa ir mais longe, portanto menos receitas, menos obras. A maioria manda, eu faço 

aquilo que os Senhores me permitirem que eu faça, dentro dos dinheiros que tiver. 

Portanto, votem como quiserem, eu não faço milagres.” ---------------------------------------------

--------- De seguida, foram suspensos os trabalhos, por cinco minutos, antes de se 

proceder à votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao lançamento da Derrama 

para vigorar no ano financeiro de dois mil e oito. -------------------------------------------------------

--------- Retomados os trabalhos, Manuel Antunes de Almeida, fez a seguinte 

intervenção: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “A minha intervenção prende-se com duas questões e peço desculpa ao Senhor 

Presidente, mas tenho que me dirigir a ele com o respeito que ele merece, mas também 

sem pusilanimidade e sem dizer aquilo que sinto. Não gostei e não estou disposto a 

admitir quando escutamos nesta sala questões políticas, que diga que é politiquice. Peço 

desculpa mas não foi aceitar essa posição, nós discutimos as nossas ideias e por 

conseguinte esse termo não é correcto da sua parte. Sei que no Governo há um Primeiro-

Ministro, que eu respeito e que também usa muito determinado tipo de linguagem 

pensando que agredindo os outros, que se salva. Não é assim que eu faço política, nunca 

o fiz na minha vida, nem vou fazer. Essa é uma questão prévia que queria colocar aqui. --
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--------- A segunda questão que quero colocar, é que o Grupo Social Democrata, nesta 

Assembleia não é dogmático e por conseguinte aprende, mesmo tendo tomado posições 

na construção interna, contrárias àquilo que vai decidir. Decidiu agora que era votar 

contra, perante o argumento que aqui veio canalizado e não sendo nós pessoas 

dogmáticas e percebendo aquilo que são os interesses Concelhios, o que não foi sempre 

no passado, o Grupo do PSD vem dizer de uma forma muito clara, que nós vamos estar 

de acordo com a decisão dos nossos vereadores da Câmara Municipal e o Grupo vai-se 

abster e vamos pedir ao Senhor Presidente que no próximo ano tenha em atenção a 

situação que se verifica, no sentido de ver se possível, diminuir um pouco os tais sinais. 

Porque o Senhor Presidente diz que já deu sinais, mas tudo o que for sinais para captar o 

investimento para Águeda não são demais. Eu não estou a dizer que não tenha feito, 

ninguém critica isso, mas todos os sinais são óptimos. Eu sou das pessoas que não 

penso que seja o preço dos terrenos que conta para o investimento, mais o plano 

estratégico que eu li atentamente e numa nota que vinha no fundo em rodapé tem cinco 

causas para não haver canalizações dos empresários em Águeda e o Senhor Presidente 

apanhou apenas um e era bom que os apanhasse todos. Quando na verdade a realidade 

porque os empresários fogem para fora do Concelho não tem a ver com isto, tem a ver 

com as vias de acesso e outras razões. ------------------------------------------------------------------

--------- Por conseguinte, nós temos que procurar ser com uma lisura total, no sentido de 

não apresentar apenas um argumento quando há cinco ou seis anos. Eu gosto de fazer 

política desta forma, que é dizer o que penso mesmo que esteja em desacordo com 

outros, ser responsável pelo que digo, dar a minha visão das coisas, visão que o Grupo 

deu hoje aqui é de humanidade, não recuou coisa nenhuma, foi sensível ao argumento 

que aqui foi apresentado e vai abster-se.” ---------------------------------------------------------------

--------- Prescindindo o Presidente da Câmara do uso da palavra, o Presidente da Mesa 

colocou este ponto da Ordem de Trabalhos a votação, tendo-se verificado que a 

Assembleia, por maioria com vinte e uma abstenções, deliberou aprovar a proposta da 

Câmara Municipal quanto derrama para vigorar no ano financeiro de dois mil e oito. --------

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

--------- TRÊS . CINCO . UM – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à Carta Educativa, nos termos do disposto no número um, do artigo décimo 

nono, do Decreto-Lei sete, barra dois mil e três, de quinze de Janeiro. --------------------------
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--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da 

Assembleia que fizeram a seguintes intervenções: ---------------------------------------------------- 
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--------- Armando Alves Ferreira: --------------------------------------------------------------------------

--------- “Eu venho aqui para relembrar aquilo que foi decidido no princípio quando 

começamos a trabalhar após as últimas eleições. Foi definido que os trabalhos 

encerrariam às vinte e quatro horas e que se prolongariam até à uma hora desde que 

houvesse perspectivas de serem os assuntos todos discutidos. Já ultrapassa a uma hora 

da manhã, é quarta-feira, se ainda fosse sexta-feira poderíamos de algum modo 

continuar, eu pessoalmente, vou abandonar a Assembleia porque levanto-me às seis e 

meia da manhã para trabalhar. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu falei com os elementos do Grupo Socialista e todos são unânimes em que a 

sessão seja suspensa e se retome noutro dia, na medida em que o assunto que vai ser 

discutido é um assunto relevante, e que parece-me que não vai ser por meia hora ou por 

hora e meia que isso vai ser discutido. Parece-me que é importante que nós assumamos 

esta responsabilidade. Eu pessoalmente vou-me embora.” -----------------------------------------

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

--------- “Claramente, o Grupo do PSD tem que estar contra, porque nós percebemos bem 

a intenção desta proposta, Senhor Armando Ferreira e percebemos bem que o PSD fez 

trabalho sobre esta proposta, o PSD há algum tempo que anda a trabalhar nisto e 

claramente esta proposta não tem outro sentido senão adiar aquilo, que do nosso ponto 

de vista é inadiável. A Carta Educativa, do nosso ponto de vista, é uma Carta Educativa, 

que não serve os interesses do Município. Claramente, o que o Senhor Armando Ferreira 

quer é adiar uma discussão para ver se, efectivamente, amanhã ou depois alguém daqui 

faltará ao nível da oposição. Não sei se, nós submetermos à decisão da Assembleia, 

sendo certo que acredito perfeitamente que os meus colegas, membros da Assembleia, 

estarão atentos à data da suspensão desta Assembleia e à data da realização da próxima 

e estarão presentes. Não é aí que está a questão. Sendo certo que acho que deveríamos 

discutir agora.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Senhor Presidente da Assembleia, parece-me que há um regimento, há aquilo 

que foi definido no princípio dos trabalhos quando esta Assembleia começou a trabalhar 

vai para dois anos. Isso foi definido e ficou perfeitamente definido o que é que aconteceria 

e então o Senhor Presidente disse-o claramente que passaria para outra sessão. -----------

--------- Eu consultei o Grupo e ninguém está com receio de amanhã faltar ou vir, porque 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 26 de Setembro de 2007 

 

70 

tanto como pode faltar de um Grupo, pode faltar de outro. Agora, custa-me a admitir e 

aceitar como justo e como correcto que pura e simplesmente seja definida uma coisa e 

que agora haja aqui alguém que esteja a fazer pressão para ser hoje, quando passa da 

uma hora da manhã. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em primeiro lugar, eu estou aqui contra os princípios que devem nortear o meu 

tratamento em termos de saúde. Em segundo lugar, parece-me que há um desrespeito 

completo por aquilo que foi decidido inicialmente. Era o Senhor Presidente que devia 

tomar a posição de dizer assim: “ Acabou por hoje, é amanhã a sessão.” Era isso que 

devia fazer porque foi isso que ficou definido e que ficou acordado. Agora, se se pretende 

passar um pano sobre aquilo que foi decidido e pura e simplesmente esquecer e vamos 

com uma proposta, não, uma proposta é quando é para alterar qualquer coisa, mas isto 

foi acordado por todos nós sem haver alguém que votasse contra e foi um princípio que 

foi considerado perfeitamente definitivo, que os trabalhos encerrassem à meia-noite, isto 

por proposta do Senhor Presidente da Assembleia Municipal e só se prolongariam até à 

uma hora da manhã caso se deslumbrasse a hipótese. ----------------------------------------------

--------- Eu entendo pura e simplesmente, que esta deve ser a decisão, o Senhor 

Presidente decidirá porque é ele que tem autoridade para decidir e saber o que é que vai 

fazer.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu tenho dúvidas, para já não tenho aqui o regimento, isso não deve estar em 

letra de forma no regimento. Em segundo lugar, se foi tomada uma deliberação deve ter 

sido transcrita em acta, por isso eu gostaria que o Senhor Armando Ferreira ou alguém 

me mostrasse em letra de forma essa deliberação. Eu também não gosto que as 

Assembleias sigam uma espécie de jogada de brincadeira porque nós já daqui saímos, 

Senhor Armando Ferreira, depois da uma e meia da manhã. Por conseguinte, é uma hora 

e um quarto, se agora há aqui um estratégia, se o Senhor Presidente quer alterar até lhe 

dou o benefício da dúvida. Se realmente ele verificou que a Carta Educativa, 

independentemente de eu ter dito que não achava mal que houvesse pólos Educativos, o 

problema não é esse, isso é filosofia. Agora, se ele quer e se ele ainda vai ter mais tempo 

para alterar, então óptimo. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, o que está aqui em discussão é o trabalho definitivo que ele aqui 

apresentou, qual é o problema? Não estou a ver. Agora, eu queria que me respondessem 
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a isso. É uma deliberação? Se há uma deliberação é ilegal, então continuamos, é? É 

ilegal e eu não sou de ilegalidades, agora já se levantou algumas e ninguém levantou a 

voz.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu penso que o Doutor Armando Ferreira tem razão, porque de facto isso foi 

acordado pelo Senhor Presidente, aliás, em contestação de alguém. Não foi actualizado o 

Regimento e portanto eu pedia-lhe, em nome do Grupo Municipal do CDS, que quando 

possível o Regimento da Assembleia seja actualizado e nos seja dada uma cópia porque 

isso de facto não está lá. No entanto, o Doutor Armando Ferreira perde porque chegou 

atrasado, visto que à meia-noite devia ter falado. ------------------------------------------------------

--------- Eu penso que continuar é capaz de não ser pedagogicamente incorrecto porque 

vai-nos obrigar a que ninguém venha para aqui falar de cor, mas sim dizer muito 

sucintamente aquilo que pensa, porque se calhar já todos têm opinião formada e se for 

necessário um debate político podemos fazê-lo, mas se calhar isso só prova que 

estivemos aqui a falar de muita coisa que é lana-caprina. Se calhar é bom que 

aprendamos todos a ser um bocado mais objectivos, não falar tanto tempo para o tecto e 

falar mais directamente daquilo que diz respeito às decisões que têm que ser aqui 

tomadas. Agora se calhar, como já estamos todos um bocadinho cansados, 

pedagogicamente era correcto discutir isto, porque se calhar vai ser discutido numa 

penachada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu acho que cabe ao Senhor Presidente decidir esta questão, que é uma questão 

regimental. Por mim, estarei disposto a discutir o tempo que vocês quiserem.” ---------------

--------- Presidente da Assembleia Municipal: --------------------------------------------------------

--------- “O Presidente da Assembleia assume que não vi alterar, nem vai suspender esta 

sessão. É uma hora e dezasseis minutos. Não vejo nenhumas razões objectivas para que 

não se tenha a discussão hoje, e como já foi dito, perdeu-se muito tempo com discussões 

que não interessam à maioria dos Aguedenses, nem à Ordem de Trabalhos que tínhamos 

previsto para hoje. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Isto são matérias demasiado importantes para que sejam susceptíveis de jogo 

político-partidário ou de estratégias em matérias de horários ou de realização de 

assembleias. Como o Senhor Presidente da Câmara tem dito muitas vezes, uma 
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assembleia custa dinheiro a convocar, portanto não podemos brincar às convocatórias de 

assembleias. Os Senhores estão mais do que preparados para ter esta discussão. ---------

--------- Essa deliberação, não consta do regimento, o regimento é a lei fundamental que 

rege as assembleias de acordo com a lei e portanto eu tenho que cumprir a lei. Se foi 

decidido essa matéria, a verdade é que isso será para situações em que se vislumbra, em 

que temos muitos pontos para discutir e este é exactamente o último ponto e era uma 

hora menos cinco minutos quando o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata 

decidiu reunir para deliberar o sentido de voto no ponto anterior. ---------------------------------

--------- A discussão está em aberto e o ponto sobre a Carta Educativa será submetido a 

votação.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu ouvi agora aqui a oratória de defensor das inverdades. O que ontem é 

verdade, hoje, é mentira e amanhã será ou não será. Aquilo que foi assumido pelo 

Senhor Presidente da Assembleia ele nega-o agora, não tem memória para lembrar. Não 

sabe se está registado, não sabe o que está no regulamento. É exactamente a imagem 

que eu há muito tempo esperava que extravasasse para este hemiciclo na medida em 

que o Senhor não assume aquilo que foi ele que propôs. Esta é a diferença entre quem 

tem dignidade e quem rouba às portas da mesma.” ---------------------------------------------------

--------- Presidente da Assembleia Municipal: --------------------------------------------------------

--------- “Em matéria de dignidade o Senhor Armando Ferreira não dá lições ao Presidente 

da Assembleia antes pelo contrário. Quanto a esse tipo de chantagem emocional é o 

Senhor que tem de tratar dela, é um problema seu. O Senhor é Membro da Assembleia, 

tem que respeitar as regras. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, Senhores Membros da Assembleia está aberta a discussão sobre a 

Carta Educativa.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu venho aqui apenas para que não seja amanhã conotado como um troca-tintas, 

porque houve aí um jornal que publicou coisas que eu afirmei e que destacou coisas para 

lhe dar algum impacto público. Eu afirmei relativamente a este ponto que era contra a 

criação de pólos educativos na zona serrana. Disse-o e volto a afirmar. A zona serrana 

ocupa em área mais de metade do Concelho, a zona serrana é uma área extensíssima 

mas que está desertificada de pessoas. O que eu disse é que era contra a criação de 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 26 de Setembro de 2007 

 

73 

pólos. Eu quero explicar isto para que as pessoas me entendam, porque isto não quer 

dizer que pelo facto de eu estar contra a criação de pólos educativos na zona serrana, 

que esteja de acordo com a Carta Educativa que o Executivo nos apresentou, porque na 

verdade a Filosofia que presidiu a esta Carta Educativa peca por muitos outros defeitos e 

eu quero só falar num. É que não é absolutamente necessário criar pólos educativos na 

zona serrana. Bastava manter uma escola na zona norte serrana e outra no sul, com 

captação de alunos com escolas que não fossem mega-escolas de duzentos e cinquenta 

alunos, mas tivesse sessenta ou setenta para resolver uma questão específica do 

concelho de Águeda, que é um concelho com uma área serrana desertificada enorme. 

Essa era outra visão das coisas. ----------------------------------------------------------------------------

--------- A minha posição relativamente à Carta Educativa teve a ver com uma longuíssima 

discussão tida em sede do Partido social Democrata sobre a Carta Educativa e não tem a 

ver com uma parte pontual onde eu afirmei e volto a afirmar, que era contra a criação de 

pólos, porque a filosofia não é só criar pólos. A Câmara não tem que receber tudo do 

QREN, não é correcto, porque há coisas que a Câmara com as suas receitas próprias 

deve fazer e não tem que estar à espera que o QREN cubra todas as despesas da 

construção de pólos educativos. A Câmara também pode, como aqui foi dito pelo Senhor 

Presidente e bem, até favorecer e beneficiar nalguns casos infra-estruturas necessárias 

para o desenvolvimento do Concelho e uma dessas é fundamentalmente escolas com 

menos alunos, que sejam escolas que sirvam claramente essas zonas. ------------------------

--------- É por isso que eu queria dizer que o facto de ter votado contra os Pólos 

Educativos, que mantenho, não tem nada a ver com a filosofia que presidiu à 

esquematização desta Carta Educativa que tem muitas falhas e que podia ser pensada 

de outra forma.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Dárcio Simões Tavares: ---------------------------------------------------------------------------

--------- “As freguesias de Macieira de Alcoba, Préstimo, Agadão, Belazaima do Chão e 

Castanheira do Vouga ao analisarem a Carta Educativa ficaram perplexos com o modo 

como as crianças serão tratadas no futuro. Assim tomam a liberdade para perguntar ao 

Executivo Camarário e a esta Assembleia, que moralidade existe para se exigir aos 

alunos da região serrana, que este se levantem às seis horas da manhã para se 

deslocarem para Águeda, Valongo do Vouga e aguada de Cima, obrigando algumas 

crianças a fazer percursos de mais de uma hora. ------------------------------------------------------
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--------- Porque se exige aos pais que estes tenham que levar os seus filhos às escolas e 

muitas vezes voltar para trás para os seus empregos. Por um acaso julgam que as 

crianças da serra não têm ou não merecem o mesmo carinho conforto e segurança que 

os vossos filhos? ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Cabe-nos aqui colocar uma nova questão, seriam capazes de colocar as vossas 

crianças com seis anos de idade, numa qualquer paragem de autocarro, no meio da serra 

em pleno Inverno, com condições de espera adversas, de chuva, frio e outros perigos, 

dos quais vários e sinistros acontecimentos nos convidam a redobrar a vigilância? ----------

--------- Pensamos que, apesar dos custos, ser necessário moralizar o tratamento 

igualitário das crianças do nosso concelho. Todos queremos uma melhor escola. Para 

nós os Concelhos limítrofes, não são melhores do que o nosso. Mas constatamos que as 

suas preocupações com o ensino e com as suas crianças são completamente diferentes. 

Porque não lhes seguir o exemplo? ------------------------------------------------------------------------

---------Não é difícil decidir quando as crianças vivem em áreas com muita população, com 

escolas, creches, jardins-de-infância, transportes públicos e tudo o necessário junto à 

porta de casa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quem lavrou este documento, fê-lo de modo idêntico aos políticos com acento em 

Lisboa, que estando sentados nos seus gabinetes, elaboram documentos, não 

conhecendo a realidade do país e das diversas situações das regiões do interior., não 

ouvindo ninguém, nem medindo as consequências que os mesmo actos podem trazer 

para essas populações, limitando-se por isso a pensar só nos interesses económicos, 

esquecendo os sociais e humanos e as realidades individuais de cada zona. -----------------

--------- Permitam-nos um desabafo em jeito de desafio, se os vossos filhos podem 

estudar sem sacrifícios, porque têm que ser os nossos a fazê-lo, só porque nasceram na 

zona serrana? Queremos igualdades de oportunidades e de meios. -----------------------------

--------- As nossas crianças e jovens podem passar por outras dificuldade, mas recebem 

de nós e das nossas populações o carinho que fazem deles bons alunos. ---------------------

--------- Os autarcas das zonas serranas, a que corresponde em área, metade do 

Concelho, não podem considerar positiva esta Carta Educativa, e é por estes factos que 

acabamos de enumerar que não abdicamos de, por todos os meios, lutar para que este 

documento venha a contemplar os interesses das nossas populações. -------------------------

--------- Assim, o sentido do nosso voto é contra este documento, na forma discriminatória 
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que ele reflecte.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assinaram esta intervenção os Presidentes de Junta de Macieira de Alcôba, 

Préstimo, Agadão, Belazaima do Chão e Castanheira do Vouga. ---------------------------------

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

--------- “Eu vou tentar ser breve, sendo certo que este é um assunto demasiado 

importante para sermos breves. Mas também, é um dos assuntos que nos últimos tempos 

mais tem sido discutido já em Águeda, é um assunto que nos foi apresentado há cerca de 

três meses, antes de uma Assembleia Municipal, através de uma apresentação pública, 

aonde tivemos uma primeira discussão numa assembleia Municipal, assunto este 

proposto pelo Grupo Municipal do Partido Popular e onde o PSD disse, claramente, na 

altura que estava a analisar o documento e que iria, depois de analisar, tentar contribuir 

para a melhoria do mesmo. Depois, aquilo que nos apercebemos era que o documento 

não era um documento empolgante para aquilo que se pretende ao nível de uma Carta 

Educativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Fizemo-lo nos maiores princípios da responsabilidade que se deve ter. 

Trabalhamos em termos internos, os nossos vereadores pediram reuniões com o Senhor 

Presidente da Câmara, trabalharam em silêncio com o Senhor Presidente da Câmara 

neste documento, tentando fazer ver os seus pontos de vista. Fomos acusados durante 

este período por muita gente a dizer que o PSD, sobre este documento nada dizia. Só 

que tinham um objectivo. Nós entendíamos que este era um documento muito importante 

e que não podíamos andar a fazer política rasa nesta situação. -----------------------------------

--------- Entendemos que o Senhor Presidente não esteve bem neste processo. O Senhor 

Presidente, como já disse, dentro de um mês fará dois anos de mandato, também já o 

disse que este documento podia ter sido feito no mandato anterior, mas também podia 

ser feito neste. Dois anos é tempo mais do que suficiente para a execução do documento 

e o Senhor tinha por obrigação, sabendo que o estava a elaborar, de chamar as partes 

envolvidas para a discussão dos princípios do documento. Com certeza seria muito mais 

fácil e hoje este problema não estria aqui posto. -------------------------------------------------------

--------- Discordamos claramente neste processo. Já o dissemos, os nossos vereadores já 

o disseram, já fizeram transmitir este tipo de situação. -----------------------------------------------

--------- É certo que já antes ou neste espaço de três meses, que medeia entre Junho e 

hoje com um mês de intervalo, avançou-se muito no próprio documento. Houve várias 
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alterações com o Senhor Presidente introduziu a pedido do PSD, a pedido das Juntas de 

Freguesia, a pedido de um conjunto de outras entidades, aonde o Senhor Presidente diz 

que setenta a oitenta por cento dos nossos pedidos foram efectivamente atendidos. Mas 

nós não vemos a educação nesse prisma, isto não é uma questão de matemática, 

embora saibamos que o Senhor Presidente, nos últimos tempos olha muito para a 

estatística, até podiam ter sido noventa e nove por cento dos nossos pedidos mas há 

situações que para nós são essenciais que são questões de princípio e nessas nós temos 

alguma dificuldade em abdicar. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Achamos que este documento é um documento que olha muito para os números, 

para as estatísticas e eu volto à mesma vertente política daquilo que nós pretendemos 

para o nosso Concelho, para as nossas crianças e para as nossas escolas. Se calhar, se 

hoje fossemos só olhar para as estatísticas, eventualmente não estaríamos aqui a discutir 

nada. Há que sair das estatísticas e há que começar a olhar para aquilo que nós também 

pretendemos. Não só para os seus sonhos, mas também para aquilo que nós 

pretendemos em termos de Concelho. --------------------------------------------------------------------

--------- Nós sabemos que o Conselho Municipal de Educação aprovou este documento, 

aprovou este documento duas horas antes da apresentação de uma versão mais final aos 

vereadores, mas também sabemos que neste Conselho Municipal de Educação, grande 

parte dos intervenientes que deviam estar presentes faltaram, muitas Associações de 

Pais e Agrupamentos de Escolas faltaram. Com certeza e não ponho em questão que o 

Senhor Presidente os tenha convocado, mas este é um documento muito estruturante e 

cabia saber se efectivamente essas convocações chegaram ou não chegaram às 

pessoas. Se chegaram às escolas e haviam partes que estavam de férias, havia um 

conjunto de situações para as quais as pessoas não foram chamadas para votar este tipo 

de situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É um documento, do nosso ponto de vista, mal calendarizado, mal conduzido e 

pouco ambicioso. É um documento que acima de tudo se refere a um reordenamento de 

um parque escolar e não uma Carta Educativa, como o próprio Presidente já o disse. ------

--------- Queremos também dizer-lhe, e que isto fique claro Senhor Presidente, temos que 

ser sinceros e olhos nos olhos, que não concordamos nada que no dia da votação final 

deste documento no Executivo o Presidente, tinha de certeza razões maiores para não 

estar presente, tivesse faltado. É um documento estruturante para nós, e isso Senhor 
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Presidente, nós temos dúvidas em aceitar, é um lapso de certeza, é uma impossibilidade 

de certeza e passamos por cima disso. Mas sabendo o carinho que o Senhor põe neste 

documento e na aposta que o Senhor põe na educação acontecesse o que acontecesse, 

o Senhor tinha que estar presente, senão teria que adiar a própria reunião. -------------------

--------- É um documento que nós apresentamos já publicamente após a votação do 

mesmo alguns aspectos negativos e positivos. É melhor ter este documento do que não 

ter nada, mas nós estamos, claramente, em oposição ao mesmo. Nós pensamos que é 

possível melhorá-lo. Trabalhou-se muito nos últimos três meses. Nós não estamos aqui 

para votar contra o documento, mas se o Senhor Presidente insistir em levá-lo como está, 

não nos resta outra alternativa, sendo certo que o que pensamos e apelamos a isso, é 

que o Senhor Presidente tem capacidade para pegar nele, retirá-lo, vê-lo, falar com as 

populações e com as partes envolvidas e num espaço muito curto de um mês apresenta 

um novo documento porque ainda estamos a tempo disso. -----------------------------------------

--------- Como aspectos negativos, começamos logo por realçar o primeiro aspecto 

negativo que é a não inclusão neste documento em nenhuma referência ao próprio 

projecto educativo, já nos tendo informado o Senhor Presidente que vai ser a 

Universidade de Aveiro a apresentar o Projecto Educativo no que diz respeito a este 

documento. Sendo certo que até aceitamos essa posição, o que não aceitamos é que o 

Senhor Presidente não nos saiba dizer quando é que este documento começa a ser 

executado pela Universidade de Aveiro e quando é que termina. Eu entendo que a 

Universidade de Aveiro tem, de certeza, capacidades para colaborar connosco e para 

participar na execução do Projecto Educativo. Senhor Presidente tem é que nos dizer a 

nós, qual é o timing para isso, porque senão andamos aqui três anos a fazer um Projecto 

Educativo e este documento depois de aprovado ao fim de três anos pode ser revisto e 

deixa de ter qualquer fundamento. -------------------------------------------------------------------------

--------- Também não estamos nada de acordo em relação à política seguida na 

construção dos Pólos. Veja-se os casos das freguesias, fora do centro da cidade de 

Águeda temos os pólos com o primeiro, segundo e terceiro ciclo, temos até o pólo de 

Fermentelos com pré-escola, primeiro, segundo e terceiro, mas isso compreendemos 

porque é um Pólo não agrupado, não pertence a nenhum agrupamento escolar e no 

centro da cidade temos Pólos com o primeiro e segundo ciclo e temos a pré-escola à 

parte e o terceiro ciclo à parte. Não há uma uniformidade de critérios em termos 
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concelhios. Eu penso que deve se fazer um esforço para haver uma uniformidade no 

critério em termos concelhios. Em linguagem antiga, basicamente o que está a acontecer 

é que nas freguesias começamos na escola primária, no ciclo e até ao nono ano na 

escola secundária, todos na mesma escola e no centro da cidade temos a escola primária 

e o ciclo, todos basicamente também na mesma escola. Não há uma uniformidade em 

termos de projecto, do nosso ponto de vista. ------------------------------------------------------------

--------- Do nosso ponto de vista, nós ainda podemos aceitar a pré-escola junto do 

primeiro ciclo, mas entendemos que a pré-escola junto com o segundo ou com o terceiro 

ciclo é um choque demasiado para aquilo que se pretende em termos de educação. É 

uma visão que nós temos, aceitamos perfeitamente que o Senhor Presidente tenha outra, 

mas esta é a nossa visão, a qual mantemos. -----------------------------------------------------------

--------- Outra visão que temos diferente da sua visão é quanto ao número de alunos por 

Pólo. Nós não defendemos Pólos de mil e tal alunos. Sei que o Professor Vidal, veio aqui 

dizer que um Pólo de seiscentos alunos é um Pólo pequeno ao nível da Finlândia, nós 

compreendemos isso tudo, mas nós defendemos Pólos mais pequenos e entendemos 

que com Pólos mais pequenos, se calhar, conseguimos uma melhor uniformidade do 

próprio Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação às zonas serranas, os nossos colegas Presidentes das Juntas e o 

Doutor Antunes de Almeida, já disseram tudo sobre esta matéria. Eu penso que deve ser 

feito um esforço para atendê-los às nossas zonas serranas. É preciso termos em atenção 

a realidade destas crianças, porque são crianças que vão sair de casa às sete horas da 

manhã e chegar a casa às oito horas da noite, no Inverno, à chuva. -----------------------------

--------- Não compreendo muito bem quando nós estamos numa Assembleia a dizer que 

há capacidade até para subsidiar parques empresariais e parques industriais e não temos 

capacidade, com meios próprios, para subsidiar uma escola em Agadão ou na 

Castanheira, permitindo que as crianças em vez de andarem meia hora de autocarro e 

estarem à chuva, possam ser lá deixadas pelos pais e estarem com outro tipo de 

condições. Não entendemos esta visão. Entendemos simplesmente que o Senhor 

Presidente põe isto em cima de um plano e a partir daqui não quer abrir nenhumas 

excepções, mas nós não vimos dizer que o Concelho de Águeda é o maior Concelho do 

distrito de Aveiro, que temos grandes assimetrias e que temos várias situações e depois 

tratamos tudo por igual. O que estamos a fazer ao nível do nosso Concelho é fazer com 
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que fique toda a população junta numa determinada faixa e não pode acontecer isto. 

Temos que dar a possibilidade aos nossos autarcas de freguesia, em conjunto com a 

nossa Câmara de lutarem por este tipo de situação. Temos o exemplo de Á-dos-

Ferreiros, a Escola de Á-dos-Ferreiros é uma escola elogiada, os alunos de Á-dos-

Ferreiros são os mais elogiados na Escola de Valongo do Vouga, são crianças que têm 

sucesso. Porque razão havemos de acabar com a Escola de Á-dos-Ferreiros? ---------------

--------- Temos que ter em atenção aquilo que são os projectos que nós vemos na 

Finlândia, aos modelos que vemos em Tampere e aquilo que é Águeda, temos que ter em 

atenção a esta realidade. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto Senhor Presidente, nós pensamos que as zonas serranas podem ser 

contempladas, ou pelo menos, dar-se às zonas serranas a possibilidade de elas lutarem, 

se não por um Pólo, por uma escola, dar-se essa possibilidade, porque elas têm essa 

possibilidade, que se unam, dar-se esses horizontes. Se não é na primeira fase, é na 

segunda fase do projecto. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós não concordamos nada com a marginalização com que foram votados os 

nossos Presidentes de Junta. Nós andamos sempre a dizer a mesma coisa. Eles são os 

nossos homens que estão nas populações. Acabamos de dizer que o arranque do ano 

lectivo até correu, porque os Presidentes das Juntas protocolaram com a Câmara, 

protocolaram um conjunto de situações e sobre a Carta Educativa rigorosamente nada se 

lhes diz. Mas será que eles não têm opinião? Será que eles não falam com as 

populações? ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu acho, Senhor Presidente, que há que alterar este procedimento, que não tem a 

ver só com a Carta Educativa, mas hoje estamos a discutir só a Carta Educativa. E por 

aqui nos vamos ficar. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também, Senhor Presidente causa-nos alguma preocupação com o destino a dar 

às infra-estruturas que venham a ser desocupadas nas Freguesias e no Município. Nós 

sabemos que muitas delas têm que, depois para se alterar a sua própria ocupação, vir ao 

próprio Executivo e à Assembleia. Mas eu penso que devia ficar neste documento uma 

nota sobre este procedimento. Eu penso que estas infra-estruturas deviam ser destinadas 

efectivamente a ser utilizadas para espaços públicos ou afectadas às Juntas de 

Freguesia. Esta é a nossa posição. Sei que a Carta Educativa não compete dar 

seguimento aos espaços que vão ficar desocupados, mas compete-nos a nós, hoje, que 
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estamos a fazer uma Carta Educativa, para se calhar daqui a dez ou quinze anos, deixar 

aqui aquilo que é a nossa visão hoje, para amanhã não virem dizer que aquela escola 

ficou desocupada e que agora faz-se lá um hotel ou vende-se aquilo e desafecta-se do 

domínio público e passa ao domínio privado. -----------------------------------------------------------

--------- Ainda assim, conseguimos melhorias. Reconhecemos que o Senhor Presidente, 

depois da pressão e depois de reparar que havia um erro crasso, a criação do Pólo 

Pateira Nascente, que vai apanhar aquela zona de Óis da Ribeira, é efectivamente um 

passo importante na rectificação de algo que estava mal. -------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, não venha com essa história da estatística e dos números que 

estavam errados. Vieram-nos aqui apresentar que se não houvesse duzentos e cinquenta 

alunos, os Pólos não eram apoiados. Macinhata do Vouga, não vai ter duzentos e 

cinquenta alunos, há Pólos com cento e cinquenta alunos e que estão aqui previstos. 

Portanto, não vamos sempre para a questão da estatística. Porque é que não se há-de 

criar o Pólo Pateira Nascente, como foi criado. Vejamos, era um Pólo que não estava 

criado e passou de prescindível a imprescindível. Está na primeira leva dos Pólos a 

serem criados, não está naqueles que vão de dois mil e dez a dois mil e quinze, está 

naqueles que vão de dois mil e oito a dois mil e dez. Não nos custa nada assumir a 

rectificação para melhorar este processo. ----------------------------------------------------------------

--------- Parece-nos que há alguma preocupação maior com o investimento pré-escolar. É 

outro aspecto positivo, também resultou todo este trabalho. A introdução do factor tempo 

máximo percorrido entre a casa do aluno e a escola, é um objectivo no documento que 

também pensamos que é importante. ---------------------------------------------------------------------

--------- Mas voltamos à questão das zonas serranas, quando lá dizemos que o objectivo 

máximo são quinze minutos de transporte que o aluno deve ter, em tempos médios, da 

sua casa à escola, é um objectivo, não temos de andar a controlar se são quinze ou se 

são dezasseis minutos, não é isso, mas temos de ter uma noção que há freguesias que 

estão a mais de trinta minutos da escola, porque é preciso termos em atenção, que não é 

como pegar num carro e ir ao domingo, que não está ninguém na estrada. É preciso 

termos em atenção este tipo de situação. Há crianças na zona de Valongo do Vouga que 

a Junta de Freguesia transporta e que demoram meia hora da casa à escola nas actuais 

condições e ainda assim com um excelente serviço. --------------------------------------------------

--------- Portanto, Senhor Presidente, quero-lhe dizer que claramente, esta situação tem 
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que ser levada mais a sério e por isso acho que a rede de transportes que vai ser precisa 

para a Execução desta Carta Educativa, é uma rede que tem que ser levada muito a 

sério. Parte fundamental que está neste documento tem a ver também, muito com redes 

de transportes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O que nós propomos sobre isso é que o Senhor Presidente crie uma equipa para 

apresentar, dentro da Câmara Municipal, um plano de transportes escolares no prazo 

máximo de seis meses para nós verificarmos se efectivamente aquilo que nos é 

apresentado no plano, depois conseguimos implementar em termos de estratégia de 

transportes escolares, porque aquilo que vamos vendo é que esta questão dos 

transportes escolares fica muita aquém, ainda hoje daquilo que é os nossos objectivos. ---

--------- Demos aqui alguns dos elementos que nós consideramos positivos e negativos. 

Não vou repetir o que disseram os nossos colegas Presidentes de Junta, não vou repetir 

o que já está em vários comunicados feitos por Vereadores, por Comissões Políticas do 

Partido Social Democrata, por vários outros agentes, não vou falar nas intervenções dos 

jornais até deste fim-de-semana, sobre Associações de Pais, sobre Agrupamentos 

escolares, sobre posições desta matéria. ----------------------------------------------------------------

--------- Achamos que não é bom para o nosso Município sermos obrigados a votar contra 

este documento. Achamos que é muito melhor o Senhor Presidente pegar no documento 

e voltar a trabalha-lo com os nossos vereadores, com os nossos Presidentes de Junta, 

com mais algumas entidades, da mesma maneira como trabalhou nos últimos dois 

meses, com a velocidade com que trabalho, consegue fazer isto no próximo mês e 

consegue-nos apresentar um documento rectificado e um documento que consiga a união 

de todo o Concelho. Se o Senhor Presidente insistir em levar este documento para a 

frente como está, não nos resta nenhuma solução mais, que não seja votar contra o 

próprio documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Há ainda tempo para isto, nós sabemos todas as questões que são postas à volta 

do documento, como os financiamentos, sabemos que tudo isso está em causa, mas 

também entendemos que há possibilidade de o melhorar e como há possibilidade de o 

melhorar nós não queremos de forma nenhuma abdicar deste, que é o nosso princípio.”---

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

--------- “Eu devo fazer dois parêntesis à minha intervenção para dizer o seguinte. Entendi 

por conveniente convocar a Comissão de Educação depois de me ter chegado o material 
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reformulado relativamente à Carta Educativa. ----------------------------------------------------------

--------- Pedi à Comissão de Educação que dissesse se entendia que a mesma e apesar 

de não ter sido consultada pelo Senhor Presidente da Câmara, que também não tem que 

o fazer, porque a Comissão de Educação, devo salientar, é uma Comissão da 

Assembleia e deve ser a Assembleia, se tiver dúvidas e necessidade, a pedir à Comissão 

que se debruce sobre determinado tipo de temas, mas também não obsta a que o Senhor 

Presidente a possa consultar. Não consultou e eu pedi à Comissão que decidisse se 

deveríamos, publicamente, tomar uma posição ou não. Foi consensual que não, face à 

não iniciativa de termos sido consultados sobre a matéria. ------------------------------------------

--------- Portanto, aquilo que eu queria aqui deixar, não é uma posição de Comissão, é, 

digamos, uma síntese das opiniões finais da Comissão que estaria geneticamente contra 

esta Carta Educativa. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Devo também frisar, para que fique claro, que a Comissão é composta por mim, 

na qualidade de Presidente, pela Carla Tavares do PS, pelo José Vidal do PS, por dois 

Presidentes de Junta do PSD, Vasco Oliveira e Victor Silva, pelo Presidente de Macieira 

de Alcôba, Senhor Fernando Ferrão, Independente, pela Paula Franco e José António 

Parada Figueira do PSD. Assim, as pessoas entenderão mais ou menos o sentido e a 

posição de cada um relativamente aquilo que se disse aqui, hoje. --------------------------------

--------- Devo também abrir aqui um parêntesis, para dizer aquilo que já disse 

anteriormente. Acho que a Carta Educativa é um documento estruturante que integra e se 

enquadra em muitas outras matérias de planeamento geral estratégico do Município. 

Como tal, repito aqui, que acho que é viciante para a decisão política desta Carta 

Educativa que os Senhores Presidentes de Junta, sejam chamados a votá-la e sejam 

obrigadas a votá-la porque permanecerem como Membros desta Assembleia, porque se 

entende rapidamente e facilmente, que são forçados a tomar um decisão na “parte”, 

quando aquilo que está aqui em discussão é o “todo”. Ou seja, questionam-se sobre 

aquilo que é local, quando aquilo que eu acho que a Carta Educativa deve contemplar, é 

planeamento geral e estratégico. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Dissemos aqui também, emanado das opiniões da Comissão que reuniu 

anteriormente sobre esta matéria da forma que já é conhecida e que já foi especificada 

aqui, salvo erro na penúltima Assembleia. Chamámos também a atenção do Senhor 

Presidente da Câmara, para um conjunto de pontos de vista que nós entendíamos que 
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deviam ser considerados. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Alertamos, na altura, que a Carta Educativa não pode ser desenhada de per se 

sem que o Senhor Presidente diga ao Município qual é o seu plano global estratégico. 

Disse-o há pouco, que está a ir step by step, devagarinho, que tem ideias e que vai lá 

chegar, mas não pode ser, Senhor Presidente. Como o Senhor sabe, nas empresas, 

quando o líder não diz a quem o segue, aquilo que vai fazer, quando não define metas, 

estratégias e objectivos, isto é como o incite, os patos vão todos atrás de quem viram 

pela primeira vez, seguem-no porque sabem que é o líder, mas motivação têm muito 

pouca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, o Senhor Presidente tem a obrigação, como líder deste Concelho, de 

dizer muito claramente para onde é que quer ir, quais são os passos que quer dar, quais 

são as estratégias de desenvolvimento que quer implementar hierarquicamente, porque o 

Senhor sabe que a Carta Educativa se integra em estratégias de mobilidade e transporte, 

se integra provavelmente, até em termos de reorganização administrativa autárquica. 

Aliás, a própria visão sobre o Decreto-Lei sete barra dois mil e três, da Carta Educativa 

diz isso. Tem a ver com PDM’s, tem a ver com planeamentos de pormenor, tem a ver 

com um conjunto de situações, que em geral é a vida municipal. A vida municipal, como o 

Senhor sabe, é uma panóplia de questões às quais nós não podemos fugir. ------------------

--------- Esta Carta Educativa não integra, de facto, um plano global, tem algumas falhas 

comprometedoras e quando eu digo que são comprometedoras é porque o Senhor tem 

que assumir responsabilidades sobre aquilo que quer fazer do Município. ---------------------

--------- Nós sabemos que neste país, durante muitos anos toda a gente remou contra a 

maré. A Reforma Educativa vem do tempo do Roberto Carneiro, que já deu não sei 

quantas voltas e nós estamos aqui, passados mais de vinte e tal anos, a discutir reformas 

educativas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, Senhor Presidente, há aqui um conjunto de situações que o Senhor tem 

que definir. É dizer se se acha capaz, se tem medidas, se tem meios, se precisa de ajuda 

para esbater as assimetrias do Município para inverter o fluxo de despovoamento a que 

efectivamente a zona nascente do Município está sujeita neste momento, como é que 

quer fazer. Nós sabemos que tem a ver com muitas coisas, nomeadamente com 

derramas, com IMI’s, com implantação de Pólos Industriais. Podemos falar das Juntas de 

Freguesia serranas que, se calhar, até têm terrenos que até ficam a custo zero, podemos 
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falar aqui de montes de coisas. -----------------------------------------------------------------------------

--------- É nessa perspectiva que eu pessoalmente, em nome do CDS/PP, lhe devo dizer 

que achamos esta Carta é redutora, não compromete e portanto, muito preciso e conciso 

neste momento da forma que ela está, neste contexto com este lay out, nós vamos votar 

contra a Carta Educativa.” ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Carlos Alberto Carneiro Pereira: ---------------------------------------------------------------

--------- “Quero dizer aqui, que as escolas de Valongo do Vouga, na abertura do ano 

escolar tinham as salas prontas, bem como o recreio. Quero referir também, que as 

escolas em Valongo e Arrancada do Vouga abrem às sete e meia da manhã, com o apoio 

da Câmara Municipal para isso, como é óbvio. ---------------------------------------------------------

--------- A respeito da Carta Educativa, em Maio foi-nos apresentado o documento. Na 

altura, as pré-escolas mantinham-se onde estavam, Valongo e Arrancada. Mais tarde, 

recebemos por escrito que a pré-escola Valongo deixava de existir e era instalada nas 

escolas de Arrancada. Em Arrancada nós temos sete salas que são recentes, têm 

cantina, têm polidesportivo, têm bom recreio, têm tudo. Entretanto esperamos pela 

melhoria do processo. Recebemos, agora recentemente, não fomos ouvidos, nós Junta 

de Freguesia, nem professores, nem Associação de Pais, nada. O que se passa é que vai 

tudo para junto da C + S, para o Pólo Educativo, mesmo a pré-escola de Arrancada é 

para fechar. Obviamente que não estamos de acordo, até porque hoje o recreio da pré-

escola é separado do recreio do primeiro ciclo, porque as crianças são muito pequenas 

de três anos de idade e têm mesmo que estar separados. Nós temos ali todas as 

condições, porque temos dez salas para os alunos que temos actualmente e para os que 

hão-de vir. Eu fui alertando sempre, Valongo está neste momento com uma grande 

perspectiva de desenvolvimento, anda lá grandes construções e loteamentos muito 

grandes, que a curto prazo, talvez seis ou sete anos poderá ter um acréscimo de 

cinquenta ou oitenta crianças. Ali tínhamos todas as condições e é por isso que eu não 

estou de acordo com a Carta Educativa, mais pelo problema das pré-escolas. ---------------

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

--------- “Quero começar por referir que o Senhor Presidente não cumpriu uma norma que 

foi ele próprio que impôs a esta Assembleia e que foi aceite por todos. -------------------------

--------- Em relação a este assunto da Carta Educativa, eu vi lá a proposta de 

Reordenamento da Rede Escolar do Concelho, é o que estamos a discutir. -------------------
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--------- Em relação a Macinhata do Vouga, não há nada que dizer pelos vistos, ninguém 

se pronunciou. Sobre Valongo do Vouga, o Senhor Presidente foi inicialmente contra o 

encerramento da EB1 de Arrancada e de Valongo. Defendia que se Valongo encerrasse 

os pais não levariam os miúdos ao jardim-de-infância. Agora, existindo a de Arrancada e 

fechando Valongo, já não dizem a mesma coisa, quer dizer que já pensaram que eles a 

Arrancada vão. Duzentos metros à frente temos um Pólo Educativo. Acredito que a 

escola tenha boas condições, que tenha as tais dez salas e que vá precisar de obras e 

tirar os fibrocimentos e os ambientes que são cancerígenos e que são proibidos e que 

obriga a redimensionamentos das salas de aula do primeiro ciclo, porque as salas de aula 

do primeiro ciclo não são espaços educativos de raiz. ------------------------------------------------

--------- Acredito também, que ao defender os jardins-de-infância separados do primeiro 

ciclo com medo de conflitos entre os miúdos do primeiro ciclo e do jardim-de-infância que 

não tenha conhecimento que isso é o que se passa nas outras freguesias, como Barrô, 

Aguada de Baixo, etc., mas não será por aí o problema. --------------------------------------------

--------- Acredito na a sua boa vontade, quando diz que há uma escola que tem dez salas, 

pode ser adaptada e que tem boas condições. No entanto, acredito que num pólo 

educativo, novo de raiz, com salas multi-funções adaptadas propositadamente para 

jardins-de-infância, com condições óptimas, novas, sem que tenha que se mexer em mais 

nada, as crianças ficarão melhor e só terão que andar mais duzentos metros. ----------------

---------- Nada de preocupação em interacção, em inter-ciclos, hoje em dia existem já 

escolas em Portugal, há muitos anos, com os ciclos todos até ao terceiro. Não é por aí 

que nascem os problemas e nesta aqui também não vi ser um problema. A adaptação 

destes miúdos à Escola não é a mesma que nós fazíamos no nosso tempo, é diferente, 

eles são mais rápidos, eles vão interagir melhor, eles vão ter mais potencialidades, eles 

vão ter outros desafios, vão aproveitar recursos de viverem com esses projectos dos mais 

velhos, projectos que se passam na EB 2,3 e que se passam no primeiro ciclo, eles todos 

beneficiam em interacção uns com os outros. ----------------------------------------------------------

--------- Temos de ver realmente de ver uma situação, o Senhor Presidente acredita que 

vai aumentar a população, espero bem que sim e isso que poderá criar um problema, 

mas o problema não é agora, é que daqui a quatro anos quando se for criar esse pólo e 

como o projecto diz que todos os anos é monitorizado, todos os anos se vê as tendências 

de crescimento, será possível adaptá-lo a essa situação. -------------------------------------------
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--------- Quanto a Lamas do Vouga, a EB 1 vai fechar, uma escola que foi construída com 

o apoio do meu avô há muitos anos, certamente até numa evolução natural já deveria ter 

fechado há mais tempo e ser construídos aqueles espaços de outras formas. Não há 

hipótese. O problema da desertificação, que se dá também em Lamas do Vouga 

estranhamente, que é uma zona que não é do interior serrano, não depende da escola 

em si, depende das medidas que nós tomarmos paralelas e a jusante dessa escola. Por 

exemplo, lembro-me de há oito anos que se fala da aquisição de um carrinha para ir 

buscar as crianças aos jardins-de-infância. Buscá-los a Serém e buscá-los ao sítio onde 

moram para termos pessoas nos jardins-de-infância. No entanto, a carrinha nunca foi 

comprada, mas certamente que se arranjaram valetas, retro escavadoras e pólos 

desportivos, agora as crianças não interessavam, não se comprou a carrinha e hoje não 

há crianças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Lamas vai fechar, vai para condições melhores, têm a possibilidade de virem para 

um pólo novo onde já há transportes assegurados, esse pólo tem continuidade para o 

terceiro ciclo, sendo portanto uma situação altamente vantajosa. ---------------------------------

--------- Quanto ao Préstimo, li as declarações do Senhor Presidente em que defende a 

criação de um pólo educativo entre a Maçoida e Á-dos-Ferreiros. É a primeira pessoa da 

zona serrana a defender um pólo educativo entre Maçoida e Á-dos-Ferreiros. Temos que 

ver que o Préstimo previsivelmente irá ter vinte e quatro alunos, não dá para quatro 

turmas, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. ------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Projecto Moçambique, é lógico que esse projecto é engraçado, mas 

certamente que eles nas novas instalações, vão continuar com o Projecto Moçambique e 

outros, porque os alunos da EB 2,3 quando forem transferidos terão melhores condições 

e têm muito mais projectos do que somente o Projecto Moçambique. ---------------------------

--------- Sobre o horário das seis da manhã para ir para a escola, eu aproveito para 

responder ao Presidente da Junta, Senhor Dárcio, que não há nenhum aluno neste 

momento a levantar-se às seis horas da manhã e a voltar às sete horas da tarde da 

escola. Em dois anos, esta Câmara com a realização dos transportes, já ganhou horas 

em transportes e quando as escolas estiverem construídas, que deve ser lá para dois mil 

e onze, dois mil e doze, as primeiras, porque está um ano atrasado, este Executivo e o 

próximo que vier tem por obrigação, conforme já falaram aqui há bocado, de apostar 

fortemente na rede de transportes de maneira a cumprir alguns princípios, como o 
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princípio dos trinta minutos da criança à escola. Isso são princípios que são obrigações e 

que nós temos que exigir, independentemente da reorganização, nós temos é de ter as 

instalações adequadas. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- As previsões que estão na Carta Educativa para dois mil e quinze são para 

Agadão oito alunos, Castanheira vinte e cinco alunos, Belazaima onze alunos e Macieira 

de Alcôba zero alunos. Eu só pergunto, o que é que estes Presidentes de Junta e nós 

todos fizemos quando fecharam as outras escolas todas da zona serrana? Não é isto, 

nem é a escola que vai resolver neste momento, a situação destes oito alunos. Não há 

nenhuma escola que possa funcionar com oito e onze alunos, porque é prejudicial para 

os alunos. Temos aqui a situação específica da Castanheira com um número aceitável de 

vinte e cinco alunos, no mesmo pressuposto das quatro turmas, não é aceitável que em 

dois mil e quinze, daqui a nove anos, se continue a viver no século passado e tenhamos 

só vinte e cinco alunos numa escola. ----------------------------------------------------------------------

--------- Pólos na zona serrana, aí é que não há compreensão nenhuma. O PSD defende 

um pólo na zona serrana, os Senhores Presidentes das Juntas não querem. O Senhor 

Presidente da Junta do Préstimo quer na Maçoida, o Senhor Presidente da Junta de 

Castanheira acha que a zona centra, e bem, é a da Castanheira, o Senhor Presidente da 

Junta de Belazaima diz que não, mandar os onze alunos para a Castanheira, para depois 

irem para a Escola de Aguada, que está mais perto e ainda por cima que terá 

continuidade, não tem lógica nenhuma mandá-los para a Castanheira durante quatro 

anos, para depois mudá-los no segundo ciclo para Aguada, tem lógica é estar em Aguada 

para continuar no terceiro ciclo. Conclusão, o PSD pede um pólo e os Senhores 

Presidentes pedem vários pólos. Eles chamam pólos à manutenção das suas escolas, 

têm todo o direito, é um anseio sensato durante um x tempo, esse x tempo espero que 

seja de três, quatro, cinco anos, possa haver alguma inversão, que eu não acredito que 

seja tão forte para isso. Isso irá acontecer naturalmente, porque as escolas não vão ser já 

desactivadas. Não acredito, no entanto, que essa inversão se dê. Não cabe à Carta 

Educativa, os apoios que hão-de haver para a desertificação, cabe ao Executivo e a nós 

apresentarmos propostas para isso. O problema das taxas, o problema do PDM e o 

problema do reforço positivo às pessoas que lá vivem e à sua qualidade de vida, o 

problema das estradas e dos transportes, tudo isso poderá resolver situações. Mas não é 

esta escola prevista para onze alunos, ou prevista na Castanheira, porque não há acordo 
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nenhum entre os Presidentes de Juntas da serra, para terem uma escola na Castanheira 

que sirva a todos. E mesmo que se tal acontecesse, iríamos ter nessa escola sessenta 

alunos, o que já era aceitável, mas não estou a ver, por exemplo Belazaima a obrigar os 

alunos a irem para essa escola na Castanheira. -------------------------------------------------------

--------- Isto só para vocês verem que quando o PSD pede um pólo esquece-se que os 

Senhores Presidentes de Junta não querem um pólo, querem a suas escolas, escolas 

que já têm, escolas de proximidade e que essas, pelos dados, não sobrevivem mais que 

os próximos três, quatro anos, que vão daqui até à construção dos pólos. ---------------------

--------- Quanto a Aguada de Cima, não vejo razões, um Pólo Educativo de cima a baixo. 

Aguada de Baixo, há alguns problemas de terrenos que terão que resolver, porque eu 

acho que aquilo que lá vem é pouco, mas isso será a fase da construção, é outra fase 

que o Senhor Presidente afirmou. Quanto a Barrô, a mesma questão, Fermentelos 

também. Pateira Nascente, tentar aglutinar uma zona bastante dispersa e de população 

bastante móvel, de tal maneira que até é encarado só como um pólo de primeiro ciclo, 

porque depois eles poderão ir para várias escolas. Quanto a Águeda, a minha opinião é a 

defesa de dois pólos em Águeda e com uma construção de raiz, porque adaptações não 

vão dar, mas isso será uma fase subsequente. A Borralha e Recardães têm problemas 

especiais para vermos. A Trofa e o seu pólo ligado ao Instituto Duarte Lemos, dá 

continuidade mas quem quiser pode vir para Águeda, embora seja privado mas o ensino 

que lá se realiza é de acordo com o público, portanto a continuidade estará assegurada. 

Quanto a Segadães, é a mesma situação, tem uma situação privilegiada na Trofa. ---------

--------- Portanto, todas as freguesias poderão ser servidas, sendo realmente os únicos 

problemas que se vêm aqui em relação aos estudos técnicos que estão apontados, os 

únicos problemas reais e que têm a ver com as crianças e com os alunos, não têm a ver 

com as suas aprendizagens, é que não é possível desenvolvimento futuro com escolas 

de vinte alunos. É Possível durante um x tempo, não é possível para o futuro. Isto só para 

vos dizer, quando discutimos esta Carta Educativa com os prazos que lá estão, é 

necessário que ao Senhor presidente da Câmara nós façamos algumas exigências, tais 

como, que não haja alunos a mais de trinta minutos do local da escola, que para isso seja 

reorganizada durante os quatro, cinco anos a rede de transporte, que é o que têm vindo a 

fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste momento, já não há nenhum aluno do primeiro ciclo a mais de uma hora da 
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escola, aquilo que há bocado disseram não é verdade. Que haja uma política de 

incentivos à desertificação, ao tal PDM, a taxas reduzidas, o próprio IRS poderá ser 

reduzido nas zonas serranas. E que todos os anos, como diz o próprio Decreto, seja 

monitorizado e com a aproximação da mudança da escola se inclusive prolongar a vida 

da escola ou até acabar com ela mais cedo, de acordo com aquilo que vai acontecendo. -

--------- Isto só para vos dizer que estamos a falar de uma proposta de reordenamento das 

redes de escolas do Concelho para as crianças. -------------------------------------------------------

--------- Nós não podemos os nossos anseios, a pressão que fazem as populações sobre 

os seus Presidentes de Junta e que fazem paralelamente sobre o Executivo, porque têm 

aqueles medos que o miúdo vai para longe e é um medo legítimo, a evolução faz com 

que nós vençamos os medos. Há muitos anos, os miúdos não iam a pé para a escola, 

tinham que ser levados pela mãe, agora já andam sozinhos, há muitos anos nenhum dos 

nossos alunos e dos nosso filhos andavam sozinhos na cidade, gora já andam sozinhos e 

os de Castanheira, Agadão e Belazaima, todos esses têm direito a andarem na cidade, 

com os outros e a andarem em todo o lado. -------------------------------------------------------------

--------- Em relação ao PSD, falta a verdade em alguma das informações, quando dizem 

que não foram ouvidos s Senhores Presidentes de Junta, o que não é verdade, porque foi 

apresentado, publicamente, em Maio, com convite aos Senhores Presidentes de Junta, 

quem esteve presente ouviu. Foi discutido na última Assembleia em Junho, todos os 

Senhores Presidentes ouviram e todos os Senhores Presidentes de Junta falaram 

informalmente ou formalmente com o Senhor Presidente da Câmara ou com o Senhores 

Vereadores, só não o fizeram se não o quiseram. No próprio projecto há respostas a 

documentos que foram enviados pelos Presidentes de Junta na defesa dos seus 

interesses. Nas reuniões públicas da Câmara, os Senhores Presidentes da Câmara e o 

seu Executivo deparou-se com vários anseios dos Presidentes das Juntas. No primeiro 

ponto que o PSD falha, é que os Presidentes de Juntas de Freguesias foram ouvidos 

como muitos outros. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Conselho Municipal de Educação, já sabem que foi unânime, exigiu no entanto, 

que as escolas tenham melhores condições para os alunos, para que permita depois mais 

tarde um ensino de mais qualidade e é o que todos nós temos de exigir. -----------------------

--------- A Comissão de Educação da Assembleia efectuou duas reuniões, onde foi 

discutida a Carta Educativa. ---------------------------------------------------------------------------------
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--------- Portanto, essas situações todas verificam-se, aquela situação das diferenças que 

se verifica que o Presidente do PSD, Gil Abrantes, defendeu o pólo na zona serrana, aqui 

os Senhores Presidentes defendem nenhum pólo na zona serrana, defendem vários 

pólos na zona serrana, ou seja, as escolas que já têm. Portanto, há aqui também um 

desfasamento e certamente que o PSD não ouviu os Senhores Presidentes de Junta. -----

--------- Em relação ao Doutor Antunes de Almeida, vi com agrado a sua intervenção no 

jornal, é uma posição corajosa. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Se esta Carta Educativa for chumbada temos que arranjar outra solução. Seja 

qual for a situação teremos que arranjar outra solução. Da primeira vez que veio aqui à 

Assembleia, para esta nova Assembleia, já houve alterações, nada nos impede de fazer 

alterações, até porque a própria lei prevê que possa haver alterações durante os 

próximos quatro anos, o que é muito pouco tempo para a desertificação, para nascerem 

essas tais crianças, mas é muito tempo para apurarmos situações de transportes e 

tomarmos medidas. Se não as exigirmos e as tomarmos o problema é nosso. Agora, não 

podemos é estar a hipotecar o futuro de construções de qualidade e de raiz a pensar que 

daqui a quatro anos vai fechar a escola que até poderá não fechar, embora seja essa a 

previsão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É esta antecipação toda de um projecto que se chama “reordenamento da rede 

escolar” que o PSD não considera e que devia considerar nas possibilidades de 

alteração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para terminar, lembro que tudo isto tem a ver, no fundo, com transportes, depois 

da qualidade de ensino, e só o que este Executivo fez em dois anos nos transportes, foi 

muito. O que ele poderá fazer nos próximos quatro anos, e não é “poderá”, porque aqui já 

é um dever, uma obrigação perante a rede que for construída, deverá ser muito mais.”-----

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

--------- “Eu quero aqui lembrar, a propósito do Centro Educativo que agora voltam a 

atribuir para a minha área geográfica onde Espinhel está inserido, que a Câmara 

Municipal havia escolhido anteriormente, no início do mês de Fevereiro deste ano, como 

local de implantação uns terrenos próximos das instalações da Junta de Freguesia, para 

a fixação do Centro Educativo. Tendo sido incumbido o Executivo Autárquico de Espinhel 

de preparar a negociação de terrenos, o que foi feito da nossa parte, conforme 

inclusivamente íamos dando conhecimento ao Executivo. ------------------------------------------



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 26 de Setembro de 2007 

 

91 

--------- Gostava de felicitar o Executivo Municipal pela criação do Centro Educativo, mas 

acontece que temos dúvidas e temos incertezas, inclusivamente quanto à questão do 

segundo ciclo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu quero dizer aqui, que o Executivo Autárquico de Espinhel, tem como único 

objectivo, o de trabalhar com sabedoria e determinação para o progresso da nossa terra, 

defendendo intransigentemente os nossos direitos e interesses. ----------------------------------

--------- Quero aqui também dizer ao Executivo Municipal, que quando há problemas, 

quaisquer que sejam, as pessoas podem não conhecer o Presidente da República, o 

Primeiro Ministro, o Ministro, o Presidente da Câmara e os Vereadores, mas de certeza 

que conhecem o Presidente da Junta de Freguesia, que é o primeiro a ser abordado dos 

problemas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu queria que o Senhor Presidente da Câmara Municipal me esclarecesse um 

pouco sobre estas dúvidas que nós temos e que nos preocupa muito.”--------------------------

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

--------- “Estou um bocado chateada de estar aqui agora, porque já devia estar a dormir e 

as pessoas que me conhecem bem, sabem que com sono fico rabugenta e um bocado 

chata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Estamos aqui hoje, para discutir a Carta Educativa e são duas e meia da Manhã. 

Quando foi apresentado o estudo para discutirmos o resultado do estudo que foi feito 

acerca da Carta Educativa, tivemos uma sessão especial para o efeito e acho que disso 

todos estão recordados. Hoje, estamos aqui a estas horas, cansados, a discutir e a votar 

a Carta Educativa, um documento essencial para o Concelho e determinante para o 

futuro das nossas crianças e jovens. ----------------------------------------------------------------------

--------- Reparei há pouco que sou, talvez, a quarta pessoa mais jovem nesta Assembleia 

e por acaso a única que está desse lado e que pode vir aqui dizer alguma coisa e claro 

que me senti na obrigação de o fazer, porque não podia deixar, de forma alguma, de dizer 

aquilo que me vai na alma porque, se calhar, um dia vai ser o futuro dos meus filhos que 

vai estar em causa, ainda não tenho nenhum, vindo a ter certamente. Quando eles 

crescerem e quando tiverem seis anos vão estar a sofrer ou pelo menos vão ter que viver 

as consequências daquilo que aqui hoje for decidido. ------------------------------------------------

--------- Águeda sempre foi um Concelho com umas características muito peculiares, 

durante vinte e nove anos ou trinta, vivemos de uma forma quase que sempre 
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homogénea, sem grandes turbulências e sem grandes decisões e ao longo desses anos, 

a mentalidade Aguedense também se foi formando de uma forma que pelas pessoas da 

minha geração não é muito apreciada e eu já uma vez disse isso nesta sala e se bem me 

lembro, curiosamente, foi quando o Senhor Professor Artur Rosa Pires estava a falar 

sobre Plano Estratégico do Concelho. --------------------------------------------------------------------

--------- Já se falou aqui hoje que esta Carta Educativa, teria que ser vista no âmbito de 

um plano global devia ser inserida de um estratégia global para o Concelho, salvo erro foi 

o Senhor Professor António Martins que o disse. Disse também o Professor António 

Martins que a Comissão de Educação desta Assembleia decidiu não manifestar aqui qual 

era a sua posição, mas isso não foi porque não foi consultada, porque nós fomos 

consultados e nós discutimos duas vezes a Carta Educativa. Desta vez, se calhar, depois 

do documento reformulado, não tivemos oportunidade de o fazer a não ser ontem e 

decidimos sim, não manifestar uma posição, não porque não fomos consultados, mas sim 

porque não tínhamos posições unânimes acerca do assunto e essa sim foi abordada. -----

--------- Li também ontem no jornal, enquanto estava a almoçar, que o PSD marcou uma 

conferência de imprensa, onde deu a conhecer qual era a sua posição perante a Carta 

Educativa e que disse que não aprovava porque a Comissão de Educação não foi ouvida, 

já vimos que isso não é verdade, não foram aceites as propostas fundamentais do PSD, 

não diz quais foram, os Presidentes de Junta não foram ouvidos, também sabemos que 

não é verdade. A exclusão da zona serrana no que respeita à localização de um Pólo 

Educativo, é por isto que não se vota a favor da Carta Educativa? E a deslocação dos 

alunos que terá tempos superiores a trinta minutos, isso, parece-me que é uma questão 

política de transportes escolares, não é só a Carta Educativa. Porque na realidade o que 

nós estamos a discutir numa Carta Educativa é a distribuição dos equipamentos 

escolares no espaço e isso é o que aqui estamos a discutir, é se vamos ter um Pólo 

Educativo em Águeda, em Valongo do Vouga, em Aguada de Baixo, em aguada de Cima, 

Pateira Nascente e por aí fora, ou melhor, se calhar o que nós queremos aqui hoje 

discutir, é porque é que não temos um Pólo Educativo na zona serrana e na verdade 

também já ficou daqui mais que demonstrado que ninguém quer um Pólo Educativo na 

zona serrana, não é isso que está em causa. -----------------------------------------------------------

--------- O Senhor Professor José Vidal disse e muito bem o que os Senhores Presidentes 

de Junta querem é as suas escolas, isto vai um pouco contrariar aquilo que foi dito aqui 
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pelo Senhor Engenheiro Hilário Santos quando falou há pouco que devia haver uma 

homogeneidade de critérios, ou seja, devia haver Pólos Educativos mas não uns com o 

primeiro, segundo e terceiro ciclo, outros só com o primeiro e segundo ciclo e isto assim 

também não será possível. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O que eu pergunto e já perguntei isto ontem, é se cada um de nós que aqui hoje 

vai votar, seja qual for o sentido de voto que vai ter, está consciente do resultado ou do 

efeito que isto vai ter para as gerações futuras, porque na realidade e não podemos ser 

alheios a isto, a aprovação da Carta Educativa depende a entrada ou não no QREN e 

isso parece-me que é fundamental, porque nós queremos futuras instalações de 

qualidade, porque na realidade o que faz os bons alunos são as instalações de qualidade, 

são as boas condições, são os bons meios de estudo e trabalho e são os bons 

professores e esses parece que temos. Não é mais do que isso e agora nós temos que 

pensar sobre o que é que nós queremos dar às nossas crianças no futuro. Queremos dar-

lhe as mesmas escolas que nós tivemos e queremos que eles continuem sem evoluir, ou 

queremos dar-lhes uma escola de qualidade? ----------------------------------------------------------

--------- Eu espero que cada um de nós saiba e que tenha consciência daquilo que hoje 

efectivamente vai fazer e sobretudo espero que cada um de nós hoje se responsabilize 

pela decisão que vier a tomar, porque dela vai certamente depender o nosso futuro e seja 

qual for o resultado disto que nós estamos a discutir hoje, não me vou esquecer.” -----------

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

--------- “Obviamente que temos que acrescentar algo mais sobre esta matéria. A minha 

colega Carla Eliana esteve aqui a usar Ada palavra e reduziu toda esta discussão à 

questão das zonas serranas. Nós temos uma visão diferente. -------------------------------------

--------- O meu colega José Vidal esteve aqui, Presidente da Comissão Política do PS e 

diz que o PSD não considera a Carta Educativa. Mas considera, agora que o PSD 

também considera, como considera o Presidente da Comissão Política do PS, é que os 

pólos educativos não devem ser tão grandes, o Senhor defende dois Pólos Educativos 

para Águeda e nós também, a Carta não o defende, estamos de acordo neste processo, 

portanto, há coisas em que estamos de acordo, não é a questão só das zonas serranas, 

nós também defendemos que os Pólos Educativos devem ser mais pequenos, porque os 

planos pedagógicos são muito mais flexíveis, a articulação é completamente diferente. O 

que o Senhor defende, nós também defendemos, mas não o defende a Carta Educativa. 
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O que defendemos é que se altere isto, e isto não é só uma questão de zonas serranas. -

--------- Sobre a questão das Juntas de Freguesia das zonas serranas, elas todas querem 

a sua própria escola, mas alguém já lhes perguntou isso? Alguém já foi falar com elas 

sobre essa matéria? Alguém já lhes foi apresentar essa proposta? O Senhor falou na 

questão da pré-escola em Valongo do Vouga e da inserção da pré-escola que estava no 

projecto inicial determinado para ser em Arrancada do Vouga e ela agora vai ficar inserida 

no Pólo Educativo de Valongo do Vouga. Argumentou evidentemente as questões dos 

ambientes, dos edifícios e as condições do próprio edifício de arrancada para a admissão 

de pré-escola. Que nós saibamos a escola de Barrô e a escola da Chãs têm o mesmo 

problema. Portanto, o que nós estamos a dizer é que não há aqui uma integração nos 

projectos, porque para Valongo é uma coisa, para Águeda é outra, para Barrô é outra e 

não pode ser. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós também estamos de acordo com as prioridades da construção, as prioridades 

da construção estão na Carta Educativa, Águeda, Valongo e Aguada de Cima e nós 

achamos que não, achamos que as primeiras três freguesias que devem ser 

contempladas é Borralha, Trofa e Macinhata. Também podemos falar sobre a junção de 

freguesias, se calhar, Serém teria interesse em ir para a Trofa, mas não, fomos juntar 

Serém com Macinhata para fazer o número de alunos necessários e muito bem do meu 

ponto de vista. Há várias formas de ver a questão, não há aqui dogmas nenhuns. Agora, 

não me venham para aqui tentar iludir a dizer que é só uma questão das zonas serranas, 

porque não é só uma questão das zonas serranas, nós temos ideias sobre esta matéria e 

expusemo-las várias vezes. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Carlos Alberto Carneiro Pereira: ---------------------------------------------------------------

--------- “Os Presidentes de Junta têm sido aqui acusados e eu falo ali para o Senhor José 

Vidal e vou-lhe dizer que em Maio a Junta de Freguesia recebeu a composição do Pólo 

para Valongo e a Junta respondeu, daí para cá não tivemos contacto nenhum com a 

Câmara Municipal e só recebemos agora, na sexta-feira, a composição do Pólo de 

Valongo do Vouga, que foi alterado sem a Junta de Freguesia ser ouvida, nem 

encarregados de educação, nem professores, nem ninguém, porque eu informei-me 

disso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, na parte que toca ao Presidente da Junta de Freguesia de Valongo do 

Vouga, não foi ouvido.” ----------------------------------------------------------------------------------------
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--------- José António Parada Figueira: ------------------------------------------------------------------

--------- “Em primeiro lugar, eu quero aqui dizer à Doutora Carla Eliana, e peço desculpa 

pela indelicadeza, mas tenho que lhe dizer que não disse a verdade, porque o Professor 

António Martins está ali e daqui a bocado ele, como Presidente da Comissão, virá aqui 

dizer o que é que ontem falamos. --------------------------------------------------------------------------

--------- Outro aspecto que eu quero aqui deixar é que para nós PSD é muito importante. 

Nós sabemos e isso está na visão do Decreto, que a Carta Educativa é um documento de 

planeamento complementar ao PDM e neste processo todo, não foi tido em conta que o 

PDM está em processo de revisão. Mais, o grupo de trabalho que fez este projecto da 

Carta Educativa, que não é, como diz o Professor José Vidal, é uma proposta de 

reordenamento do parque escolar, é um trabalho que foi executado com muito empenho, 

tenho que enaltecer o empenho dos técnicos da Autarquia que tiveram a trabalhar neste 

projecto, que ninguém ainda fez referência a isso, é evidente que as linhas políticas 

programáticas estão erradas, estão completamente descontextualizadas e em várias 

intervenções que já aqui ouvimos, já percebemos isso. ----------------------------------------------

--------- Mais uma vez não deixo aqui de referir que a Carta Educativa deve assentar 

naquilo que o Senhor Presidente considera para eles estratégico, a revisão do PDM, há 

pouco tempo aqui nos foi presente nesta Assembleia, porque nós não podemos esquecer 

e nós sentimos isso e já assumimos isso publicamente e por isso é que perdemos as 

eleições, nós perdemos população habitacional para os Concelhos vizinhos. Mas, o que é 

que este Executivo quer fazer para trazer novamente as populações que saíram do nosso 

Concelho, para o nosso Concelho, o que é que quer em termos de política de preços da 

habitação para promover efectivamente o crescimento da nossa população escolar e 

dimensionar o parque escolar nesse sentido. -----------------------------------------------------------

--------- Eu deixava aqui mais uma vez, como remate final, o PDM está em revisão, a 

Carta Educativa é uma ferramenta complementar do PDM e isso não foi tido em linha de 

conta.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Professor José Vidal, esta Bíblia que aqui está e que o Senhor Presidente teve a 

amabilidade de me enviar diz “Carta Educativa do Concelho de Águeda”. Isto é uma 

confusão e pelo aspecto ninguém sabe o que se está aqui a discutir. Se está a discutir o 

reordenamento e o reposicionamento dos imóveis, o Senhor Presidente da Câmara ainda 
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não está a discutir coisa nenhuma, há-de lá ir a seguir, a Universidade de Aveiro parece 

que sim, que está a trabalhar sobre a Carta Educativa. Portanto, isto é uma grande 

confusão.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Doutora Carla Eliana, de facto o adiantar da hora dá cabo de si, você fica 

intratável de todo. Eu disse aqui há bocadinho, até dei a composição da Comissão de 

Educação, para que as pessoas soubessem porque é que a Comissão não quis tomar 

uma posição. Porque se a Comissão fosse a votação dava seis contra dois e a Comissão 

podia tomar uma posição. Achámos, se calhar, sub-repticiamente de todos que não era 

elegante para os dois membros do PS da Comissão termos ido a votação, achámos que 

não era muito inteligente, se calhar, trazemos aqui uma decisão ad-hoc porque eu 

convoquei porque entendi que devíamos falar. Sabe também, que eu perguntei na 

Comissão e fui muito claro e disse se não estivesse em causa o Pólo da zona serrana, 

esta Comissão estaria de acordo com a Carta Educativa? E sabe qual foi a resposta? 

Porque eu não queria vir de lá com o vício de juízo de valor, que a única coisa que estava 

em causa era a zona serrana, era o Pólo da zona nascente, concordavam com a Carta 

Educativa, mas todos disseram que não, o que está em causa não é só o Pólo da zona 

serrana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, acho que há dúvidas relativamente à Comissão de Educação. Eu 

perdoo-lhe essa, porque o adiantar da hora também justifica que lhe perdoe. Ma, também 

deixe que lhe diga, que não é verdade aquilo que disse aqui. A visão do decreto é do 

Governo, não é minha e o Governo diz que “… a Carta Educativa se integra com PDM’s e 

com planos de urbanização e diz que a Carta Educativa deve incluir uma análise de 

perspectiva fixando objectivos de ordenamento progressivos a médio longo prazo…” e diz 

mais “... a Carta Educativa deve garantir a coerência da Rede Educativa com a política 

urbana do Município …”, e se calhar, ali à frente subentende mais com a política de 

reordenamento populacional, etc. -------------------------------------------------------------------------- 

--------- Portanto, o que estamos aqui a discutir não é propriamente a saúde dos meninos 

e também não vem mal nenhum ao mundo que a decisão que aqui hoje não seja tomada 

relativamente à Carta Educativa, ou seja, a decisão de não aprovar isto com que se quer 

avançar, não é tão grave quanto isto. Nós vamos ter de tomar uma decisão, politicamente 

nós vamos ter de decidir o que queremos e o desenho daquilo que ficar no final vai ter um 

cunho político, seja mais esquerda seja mais de direita e aquilo que ao futuro vier de bom 
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ou de mau, nós vamos pagar com língua de palmo. --------------------------------------------------

--------- Aqui é uma questão de responsabilidade pessoal naquilo que estamos a fazer e 

ou estamos todos conscientes ou não vale a pena estarmos aqui com jogos políticos. Eu 

acredito que o PSD esteja a fazer alguma política, mas também acredito muito 

sinceramente que tenham uma ideia diferente sobre o lay out da Carta Educativa e como 

o PSD vive neste Município e o PS também, o CDS, os Independentes e os agnósticos 

também vivem, nós temos que aceitar que temos que defender e aceitar um projecto 

colectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É isso que vamos ter muito rapidamente de fazer se a Carta Educativa sair daqui 

hoje chumbada.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “O meu nome foi aqui referido e eu queria que ficasse esclarecido uma vez por 

todas a posição que tomei, quer através do jornal, quer na que mantenho hoje e que 

mantive sempre. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu sou contra claramente, a criação de um Pólo Educativo na zona serrana. Fui 

contra e sou contra. O que eu disse e disse-o aqui, já hoje, é um Concelho heterogéneo, 

não pode ser tratado homogeneamente, foi o que eu disse. Por conseguinte, se o 

Concelho não é homogéneo e é altamente heterogéneo, ninguém pediu um Pólo na zona 

serrana, nem ninguém pediu aquilo que o meu amigo José Vidal disse também, nem eu 

pedi isso, que se mantenham as escolas. A escola de Falgoselhe fechou, a de Alcafaz 

fechou, várias escolas já fecharam e bem. O que eu digo é o seguinte, é que a zona 

nascente norte e nascente sul, dada a homogeneidade do Concelho, é possível fazer 

escolas que não sejam Pólos, com menos gente, e dando como exemplo eu pergunto 

porque é que Belazaima do Chão, que é um centro urbano dos melhores do Concelho, 

não consegue ter um escola que vá buscar a Redonda que é da Castanheira, que vá 

buscar a Falgarosa que é da Castanheira, que vá buscar a Agadão e que vá buscar a 

Póvoa de Vale do Trigo, porque é que não pode ter? -------------------------------------------------

--------- Eu digo coisas concretas. Porque é que há-de vir tudo para aqui? E porque é que 

a Castanheira, que fica próxima e que tem menos, não vem por exemplo para Águeda, 

não há problema nenhum, as pessoas até nem se importam e depois a Norte, Á-dos-

Ferreiros, não pode também agregar uma escola? Não é uma política partidária para 

achincalhar e para estragar, é para compor e é por isso que eu não estou disponível a 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 26 de Setembro de 2007 

 

98 

aceitar esse tipo e jogadas porque o que eu disse continuo a afirmar, um Pólo Educativo 

na serra não se justifica e o Antunes de Almeida nunca o defendeu nem defende, mesmo 

que isso descontente alguns Presidentes de Junta com quem me dou bem, mas eu digo 

aquilo que penso, não digo aquilo que as pessoas querem ouvir, digo aquilo que eu julgo 

que é o melhor para as crianças, quer da zona serrana, quer da zona ribeirinha. Eu digo o 

que eu penso, é a minha forma de estar.” ---------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Há aqui uma correcção a fazer ao que eu disse há bocado, em relação aos 

números de Belazaima-do-Chão, não são onze são catorze e aos números de 

Castanheira que não são vinte e cinco, são trinta e três. ---------------------------------------------

--------- Em relação à Comissão de Educação, o que se passou foi aqui dito, não há 

contradição a esse nível, nem sequer vale a pena. O que eu defendi é isto, ideias 

centrais. O Doutor Antunes de Almeida defende dois Pólos. Eu gostaria de ouvir o Senhor 

Presidente da Junta da Castanheira se aceita um Pólo no Préstimo, não aceita, se aceita 

um Pólo em Belazaima, não aceita. Eu gostaria de saber se o Senhor Presidente da 

Junta do Préstimo e de Belazaima aceitam ir para um Pólo para Castanheira, eles são 

capazes de aceitar, mas depois os pais dos alunos é que não os querem lá, porque 

querem mandá-los para zonas mais desenvolvidas, zonas onde têm melhores condições. 

--------- A verdade é que quando o Doutor António Martins perguntou na Comissão de 

Educação se queria um Pólo na serra estava a situação resolvida, se o Pólo da serra 

aparecesse em cada uma das freguesias eles seriam a favor, se aparecesse na freguesia 

do outro eles seriam contra. A verdade é que eles todos disseram claramente, que 

querem os seus Pólos Educativos nas suas escolas. -------------------------------------------------

--------- Portanto, estamos aqui num conflito, que o PSD não percebeu os Presidentes das 

Juntas, porque os Presidentes das Juntas também não querem Pólos, querem escolas 

nas suas freguesias. Não há nenhum deles que prescinda que os seus alunos vão para 

outra zona. Vamos ser claros, vamos deixar de ser hipócritas. Os Senhores Presidentes 

das Juntas defendem exclusivamente os interesses das suas populações, defendem e 

bem, é o seu dever, defendem aquilo que eles acham correcto, o que não quer dizer que 

seja isso que esteja correcto no âmbito do Concelho e no âmbito desenvolvimento dos 

alunos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ninguém pode negar, e ainda bem que o José Parada Figueira referiu há bocado 
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isso, o excelente trabalho que foi feito pela primeira vez em Águeda, que eu até admirado 

como é que foi aprovado o Plano Estratégico sem se ter feito um trabalho destes de base, 

mas pela primeira vez em Águeda foi feito um levantamento de uma realidade porque os 

Senhores Presidentes, os Senhores Membros da Assembleia, outros que já não estão 

aqui e nós todos andamos a esconder ao longo de trinta anos, andamos a enganar-nos a 

todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No outro dia no Préstimo, quando foi a reunião da Câmara, o Senhor Presidente 

da Junta solicitou o arranjo de um Polidesportivo e logo a seguir no jornal diz que o 

problema é que não há crianças nem há jovens para dinamizar aquele Polidesportivo. Se 

não há crianças e se não há jovens vai fazer-se um Polidesportivo para quê? Para quem? 

Mais uma vez há um desajustamento entre as realidades concretas e aquilo que nós 

gostaríamos que fosse. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- No reordenamento, eu também já disse que concordo com algumas ideias do 

Engenheiro Hilário. Sempre pensei que deveria haver um Pólo na zona da Pateira. Fiquei 

admirado com os dados, porque havia tão poucos alunos como é que era possível? Mais 

tarde veio a confirmar-se por uma questão de desenvolvimento, como agora digo que não 

há hipótese a não ser a manutenção das escolas da serra, e aí eu concordo com o PSD e 

poderá ser feito, mesmo sendo aprovado isto, lá diz que pode ser monitorizado, concordo 

com o PSD. Deveria haver um inversão, não aquela que o PSD defende, mas deveria 

haver uma inversão na construção de alguns dos Pólos, por exemplo, porquê Lamas 

fechar em dois mil e quinze quando o Instituto Duarte Lemos está ali, é uma zona central 

de fácil acesso e não fechará em dois mil e onze. Porque não arrastarmos as escolas da 

zona serrana para dois mil e treze, dois mil e catorze e dois mil e quinze, para ver se há 

alguma hipótese? Aliás, vai ver-se que não há nenhuma hipótese porque em dois mil e 

quinze está tudo fechado, mas porque não invertermos? Portanto, aqui são questões 

processuais, que podem facilmente ser contempladas no âmbito da revisão, porque vem 

lá isso previsto e vem mais no âmbito de construção, o estar aqui uma escola em dois mil 

e dez, dois mil e onze, não quer dizer que seja essa escola, é o que está previsto hoje e 

isso são alterações. Agora, o que nós temos que construir é escolas mais ou menos 

naqueles sítios. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não vou de certeza, daqui a oito anos, se estivermos cá todos, vamos ver que os 

Pólos estão naquelas centralidades, podem estar mais desenvolvidas, ter menos ou mais 
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jardins-de-infância mas a unidade vai se esta, jardins-de-infância, primeiro ciclo, segundo 

e terceiro ciclo, vai ser a tendência natural, mais ano menos ano. --------------------------------

---------O que eu defendo é que se aprove a Carta Educativa. No âmbito do 

reordenamento das instalações e que todos os outros factos podem ser todos os anos, 

até por nós, alterados em termos de financiamento, não sabemos se vai haver para todos 

ou não, é previsto que sim, e em termos de fechos e abertura das escolas. -------------------

--------- Nesta defesa que não há concordância nenhuma, nem no PSD, nem no PS, nem 

nos Presidentes de Junta da zona serrana, não há concordância nenhuma, que seja. O 

que vai acontecer para cumprir os tinta minutos, vão ter que arranjar transportes, vão ter 

que arranjar estradas, vão ter que desdobrar situações, é capaz de se atrasar e em vez 

de estar dois anos aberta é capaz de estar três ou quatro anos porque eles são poderão 

mudar para melhor situação e desde que se cumpra os trinta minutos, porque são 

compromissos, mudar para pior situação não poderão, portanto só para melhor.” ------------

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

--------- “Queria apenas justificar o meu voto porque como sabem, a freguesia de Aguada 

de Cima é a que está melhor contemplada com esta Carta Educativa. No entanto, o facto 

de eu ir votar contra esta Carta Educativa justifica-se pela falta de unanimidade verificada 

em todas as intervenções efectuadas pelos Membros desta Assembleia Municipal. Só 

pelo facto da minha situação ser melhor eu não tenho o direito de aprovar esta Carta 

Educativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu acho que o Senhor Presidente da Câmara Municipal deveria retirar este ponto 

e em breve apresentá-lo reformulado em vez de o levar à votação porque, se calhar, é 

chumbado. Portanto, penso que mis vale retirar e reunir com as pessoas das zonas 

serranas e se não chegarem a u consenso, então aí sim vai ter que avançar com a sua 

ideia. Eu penso que é a melhor solução, porque estamos aqui a debater, correndo o risco 

desta Carta Educativa ser chumbada e não adiantamos nada com esta decisão. ------------

--------- Eu vou votar contra só porque não vejo unanimidade e só por estar bem servido 

acho que não devo votar a favor, porque este é um projecto para o Concelho, não é para 

a minha freguesia, e eu defendo os interesses do Concelho”. --------------------------------------

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

--------- “Há uma coisa que eu não sei se o Doutor Antunes de Almeida fez confusão. Eu 

ando me referi ao jornal referia-me a este jornal que tenho aqui e aqui está escrito, volto a 
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repetir: “… alegando que o documento não preserva questões fundamentais para uma 

reorganização do parque educativo o PSD apresenta seis argumentos: processo mal 

conduzido, mal centralizado e pouco ambicioso, a Comissão de Educação da Assembleia 

Municipal não foi ouvida sobre a matéria, não foram aceites as propostas fundamentais 

do PSD, os Presidentes de Junta não foram ouvidos, a exclusão da zona serrana no que 

respeita à localização de um Pólo Educativo”. Isto é o que está aqui e foi disto que eu 

falei, isto tem a data de vinte e cinco de Setembro, eu li isto ontem quando estava a 

almoçar e isto é importante que fique esclarecido, até porque eu tenho o máximo respeito 

e consideração pelo Senhor Doutor Antunes de Almeida, como ele sabe e acho que era 

importante esclarecer que eu não estava a falar da sua entrevista, estava a falar deste 

jornal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------- “Eu queria começar por felicitar o PSD, porque não vejo aqui argumentos de fundo 

para chumbar esta Carta Educativa. Vejo argumentos soltos mas não há uma estratégia 

de fundo, por aquilo que está de fundo aqui assim é a dar a melhor resposta aos alunos e 

ninguém aqui abordou isso, ninguém disse não é dada a melhor resposta. Aquilo que 

levantam são questões menores à volta do assunto. -------------------------------------------------

--------- Queria aqui deixar uma palavra às técnicas da Câmara que elaboraram e para a 

Doutora Teresa Amor, que coordenou este trabalho, que merece todo o nosso apoio. ------

--------- Na realidade, vamos ser claros, o que está aqui é uma politicazinha de que 

podemos fazer uma derrota política do PS, mas não é isso que acontece, porque quem 

será derrotado ou menos derrotado é o Concelho. Cada um assume as suas 

responsabilidades. Eu até gostaria, embora não seja membro da Assembleia, mas 

atrever-me-ia a propor que os votos fossem nominais, quem vota contra e quem vota a 

favor, para ficar registado para a prosperidade, par não ficar aqui perdido se foi uma 

maioria ou se foi uma minoria, ficar devidamente registado quem votou a favor e quem 

votou contra. Porque acho que é uma boa forma de estar na política, cada um assumir 

claramente os seus papéis. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Na realidade o que nós verificamos aqui é que por um lado o Doutor Antunes diz 

que devemos ter actuações diversificadas, o Hilário vem dizer que não temos uma 

unidade. Afinal estamos num lado ou estamos no outro? Depois, eu não tenho nada 
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contra a zona serrana. O problema da chamada zona serrana das freguesias, é que e eu 

não vou trabalhar aqui com as estatísticas vou trabalhar com números reais, em Agadão 

nasceram em dois mil e dois três crianças, em dois mil e três oito crianças, em dois mil e 

quatro uma criança, em dois mil e cinco cinco crianças. Em Belazaima do Chão nasceram 

seis crianças em dois mil e dois, sete em dois mil e três, quatro em dois mil e quatro, e 

mais quatro em dois mil e cinco. Em Castanheira do Vouga nasceram seis crianças em 

dois mil e dois, dez em dois mil e três, seis em dois mil e quatro e quatro em dois mil e 

cinco. Em Macieira de Alcoba nasceu uma criança em dois mil e dois, uma em dois mil e 

três, zero em dois mil e quatro e zero em dois mil e cinco. No Préstimo nasceram nove 

crianças em dois mil e dois, seis em dois mil e três, três em dois mil e quatro e cinco em 

dois mil e cinco. O problema é este, são os números com que temos de trabalhar. E nós 

trabalhamos estes números e fomos estudar também a possibilidade até de fazer um 

Pólo, aonde é que seria o sítio mais central e apontámos para a Castanheira, porque era 

o sítio mais central onde poderiam todos lá chegar. Com o que é que nós fomos deparar? 

Tirando os de Castanheira que ficariam mais próximos, os outros teriam alguns tempos 

de transporte menores que três minutos, outros cinco minutos e outros ainda tinham 

tempos de transporte maiores. Agora, será viável que o Vasco Oliveira irá conseguir 

convencer as pessoas da freguesia dele a mandar os alunos para a Castanheira? O 

problema é este. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu compreendo que seja difícil para vocês o fecho das escolas, eu compreendo 

isso. Tenho mais dificuldade em aceitar, por exemplo no Préstimo, que agora que se 

demitam, quando há possibilidades de ir fechar uma escola, não se sabe quando, quando 

já fecharam cinco anteriormente. Que políticas é que foram feitas para inverter esta 

tendência? O problema é que nós neste momento estamos a trabalhar com números 

reais, que existem aqui. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vocês dizem que a Carta Educativa não é ambiciosa, a Carta traduz a realidade 

do Concelho. O problema é esse, aliás, mais do que isso, com os números estatísticos 

com que foi feita esta Carta, são vinte por cento acima daquilo que é a realidade do 

Concelho, ou seja, tenho de ir buscar mais gente ainda, para termos estes números, 

porque estamos abaixo dos números com que trabalhamos para a Carta Educativa. Esta 

é a realidade do nosso Concelho. --------------------------------------------------------------------------

--------- Obviamente que eu não aceito de forma alguma os argumentos dados pelo 
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Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Valongo e pelos pais que lá estiveram 

reunidos que dizem e passo a citar: “… transformar as nossas crianças em sacos e 

cimento em betão, fazer coelheiras em manadas …” Por amor de Deus, andamos a 

brincar com o quê? Estamos a falar com quem? Qual tem sido o esforço deste Executivo 

no sentido de melhorar as condições? E aquilo que nós estamos a falar, concretamente 

em Valongo do Vouga, é acabar com umas instalações que não têm ponta por onde se 

lhe peguem, daqui a três anos precisariam de obras profundas e fazer um centro novo, e 

quando estamos a falar em novo é para ter todas as condições. Não é para piorar, não há 

esse objectivo aqui assim na Carta Educativa, o objectivo é melhorar as condições. --------

--------- As indicações que eu dei, já referi isso aqui uma vez, é que eu não pedi à equipa 

que fazia a Carta Educativa para me pôr uma escola na freguesia A, na freguesia B ou C, 

porque me dava jeito ou eram meus amigos. Aquilo que eu disse foi para escolherem as 

melhores opções para os alunos e inclusivamente vissem o que é que havia à volta do 

Concelho, porque poderia não ser necessária uma escola se os alunos pudessem ir para 

essas situações, ir para fora do Concelho. Nós cada vez mais não podemos, estar só a 

olhar para o nosso umbigo e a preocupação aqui é a de procurar as melhores soluções 

para os alunos, porque a grande mobilidade que nós temos em termos dos alunos por 

exemplo é para fora do Concelho, para Famalicão e para Albergaria e os pais vão lá levá-

los e pagam para eles irem para lá, porque têm boas condições de ensino e 

aprendizagem e cada vez mais os pais vão procurar, independentemente de mais vinte 

minutos ou menos dez minutos de transporte vão procurar as melhores escolas para os 

seus filhos. Vocês já têm conhecimento que nas escolas pequenas, quando têm poucos 

professores e tem um professor que não dá aquele apoio que deve dar, os pais o que 

querem é tirar de lá os alunos, não os deixam ficar lá só porque estão perto de casa e 

estão bem. Nós não estamos a pensar isto de uma forma que não é condicente com 

aquilo que nós devemos querer para o futuro da nossa terra. --------------------------------------

--------- Aquilo que nós apresentamos aqui é o que nos parece ser uma distribuição que 

vai melhorar a intervenção no ensino e vai colocar as escolas a competir umas com as 

outras, porque são escolas que tirando o Pólo de Águeda, que tem bastantes alunos e 

temos dente que é capaz de o gerir, os nossos outros Pólos não têm grandes dimensões, 

são escolas relativamente pequenas, que têm de ter qualidade mas que têm que ter 

massa crítica, porque se os Pólos não tiverem massa crítica, se não houver um número 
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bastante elevado de professores e de alunos não há estímulo à competitividade e isto tem 

de haver. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O que vem aí em termos de educação é que os pais vão poder colocar os alunos 

na escola que vão querer e as escolas têm de ter boas condições. Não faz sentido o Pólo 

na serra porque não tem alunos suficientes daqui a cinco anos, essas contas foram feitas, 

tinha quarenta alunos, são duas salas. -------------------------------------------------------------------

--------- Os Senhores Presidentes de Junta têm razão, é tentar aguentar aquelas escolas a 

terem os dez, doze alunos no máximo, mas isso aí é contraproducente para os alunos. O 

que nós temos de fazer é criar condições para os transportar com qualidade e no mais 

curto espaço possível para as escolas onde eles tenham qualidade. Acho que já demos 

provas que nas estamos subjugados a um determinado modelo de actuação. Nós 

queremos as soluções melhores para dar resposta aos problemas que existem em cada 

local e têm de ser estruturados. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Eu acho que este é o documento que serve melhor e que está mais equilibrado, 

que melhor serve o Concelho e depois este documento é para ser revisto todos os anos. 

Faz parte disto, que no final de cada ano tem que ser revisto e dadas as linhas 

orientadoras do que é que se vais fazer a seguir. Se houver explosão demográfica, que 

não estamos nisso, o País não está nisso e o Concelho não está nisso, eu aposto nisso, 

por isso é que tenho zonas industriais e por isso é que vamos tentar puxar mais algumas 

coisas, mas não vale a pena porque isto não é para os próximos dois três anos, porque 

se as pessoas vêm para uma nova terra, cimentam a sua posição e depois é que 

começam, em princípio a constituir família e isso é que pode fazer mais alguma coisa. 

Inverter o movimento que foi feito de afastamento que levou as pessoas a afastarem-se 

de Águeda não é uma situação de inverter. Portanto, isto vai levar bastantes anos se 

todos trabalharmos para isto e com os vinte por cento que temos a mais de capacidade 

nas escolas, nós temos escolas até para vir muito mais gente para Águeda para poderem 

frequentar as nossas escolas no futuro. ------------------------------------------------------------------

--------- Também queria vos dizer que em termos de transporte, foi feita uma grande 

melhoria e a situação que nós encontramos foi que os miúdos tinham que sair às seis e 

trinta e cinco da Urgueira para virem para a escola. Neste momento saem às sete e 

quarenta, é uma hora todos os dias e isto tem sido racionalizado em todo o Concelho. 

Tem melhorado em todo o Concelho. Nós temos um sistema óptimo mas estamos muito 
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mais próximo do que se estava há algum tempo e queremos melhorar. -------------------------

--------- Agora, só me resta dizer que se isto tiver um voto negativo, delego na Assembleia 

Municipal a feitoria de todas as correcções e aprovarão o documento, que com certeza 

que merecerá a aprovação unânime de toda a gente e que eu, como homem interessado 

nas coisas de Águeda e defensor do que for melhor para Águeda, estarei cá para o 

defender. Portanto, sendo reprovado delego essa correcção na Assembleia Municipal 

para que façam os ajustes que entenderem necessários.”------------------------------------------- 

--------- De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal fez a seguinte intervenção: -

--------- “Queria agradecer aos Senhores Membros da Assembleia a paciência que tiveram 

a permanecerem aqui neste debate e quero também dizer aos Senhores Membros que 

manifestaram a sua discordância se continuasse a sessão para discutir este ponto, eu 

quero dizer-vos, com total transparência, que o Presidente da Assembleia não impõe 

regras, faz sugestões que podem ser ou não do acordo de todos. Em determinada altura, 

de facto, o Presidente da Assembleia referiu que se as sessões se prolongassem seriam 

suspensas para continuarem noutro dia. Mas há uma coisa que o Presidente da 

Assembleia não pode fazer que é contrariar a lei e a lei diz que só pode haver 

suspensões de Assembleias quando circunstâncias excepcionais o justifiquem e o 

Presidente tem que o fundamentar em acta. Eu penso que hoje não se reuniram essas 

condições excepcionais, antes pelo contrário. Circunstâncias excepcionais é a 

necessidade de discutir um documento com esta importância para o desenvolvimento do 

Concelho e não adiar essa discussão. Essas é que são as circunstâncias excepcionais 

que permitiram que eu quebrasse aquele acordo a que nós chegámos, porque é um 

acordo, não é uma regra, não está no Regimento da Assembleia. Circunstâncias 

excepcionais seriam termos muitos pontos ainda para discutir chegados à uma hora da 

manhã e nós não tínhamos muitos pontos para discutir. Tínhamos a Carta Educativa para 

discutir, que é um documento importante, que é um documento em que o Executivo e 

todos os Membros desta Assembleia se empenharam em trabalhar nos últimos meses e 

portanto não vi que houvesse necessidade de adiar ou de suspender esta sessão para a 

discussão desse documento. Por isso, está aqui a justificação, se não a acatarem é esta 

a minha justificação e penso que ela vai de acordo com a filosofia e o espírito da lei das 

Autarquias e do diploma que regula a condução das Assembleias.”-------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções acerca da Carta Educativa, o Presidente da Mesa 
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da Assembleia colocou-a a votação, tendo-se verificado os seguintes resultados: -----------

--------- Vinte e dois votos contra, dos Membros do PSD, Membro do CDS/PP e do 

Presidente da Junta de Freguesia de Macieira de Alcôba, Independente; ----------------------

--------- Quatro membros abstiveram-se, Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de 

Baixo, Espinhel e Recardães, Independentes e Presidente da Junta de Freguesia de Óis 

da Ribeira, PSD; -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quinze votos a favor dos Membros do PS e Presidente da Junta de Freguesia da 

Trofa, CDS/PP. ----------------------------------------------------------------------------------------- --------

--------- Concluída a votação, constatou-se que a Proposta da Carta Educativa 

apresentada pela Câmara Municipal de Águeda foi reprovada com vinte e dois votos 

contra, quatro abstenções e quinze votos a favor. -----------------------------------------------------

--------- De seguida, e na sequência do pedido de intervenção de José Carlos Raposo 

Marques Vidal para fazer Declaração de Voto Vencido, o Presidente da Assembleia 

Municipal referiu que nos termos do Regimento, só são permitidas Declarações de Voto 

Contra. Ainda assim, face à insistência de José Carlos Raposo Marques Vidal, o 

Presidente da Assembleia deu-lhe a palavra para fazer a aludida Declaração de Voto 

Vencido, tendo o mesmo dispensado o uso da palavra.---------------------------------------------- 

--------- De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal fez a seguinte intervenção: -

--------- “O Senhor Presidente da Câmara disse que delegava na Assembleia 

determinadas matérias. A Assembleia delibera sobre propostas da Câmara Municipal. 

Quando chegar uma proposta à Assembleia Municipal será convocada até uma 

Assembleia Extraordinária para esse efeito e estaremos cá de novo a discutir matéria tão 

relevante para o desenvolvimento do Concelho como é esta da Carta Educativa. O 

delegar na Assembleia implica vir aqui uma proposta para ser analisada e votada. Não 

temos poderes para deliberar sobre essas matérias a não ser sobre proposta da Câmara 

Municipal.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -----------------------------------------

--------- Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia declarou aberto o 

período destinado à intervenção do público presente, tendo-se verificado que não havia 

público para intervir.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Por último, o Senhor Presidente de Mesa deu por encerrada esta Sessão da 
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Assembleia Municipal, da qual, para constatar, se lavrou a presente Acta, que vai ser 

assinada pelo Presidente e pelo primeiro Secretário de Mesa. ------------------------------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


