
                                                    

    ACTA   DA QUINTA  SESSÃO ORDINÁRIA 

                                                   DA   ASSEMBLEIA   MUNICIPAL,   REALIZA- 

                                                   DA  EM VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DE 

                                                   DOIS MIL  E CINCO 

                                                             

 

--------- Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e cinco, no 

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

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

--------- UM – ACTA – Discussão e aprovação da Acta da Sessão de vinte e três de 

Novembro de dois mil e cinco; -------------------------------------------------------------------------- 

--------- DOIS -  INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE – Apreciação da 

Informação Escrita do 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 número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, 

de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco – A, 

barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro;----------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS -  COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM 

PERIGO – Designação de quatro representantes, ao abrigo do disposto na alínea I), 

do artigo décimo sétimo, da Lei número cento e quarenta e sete, barra, noventa e 

nove, de um de Setembro;-------------------------------------------------------------------------------  
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--------- QUATRO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Eleição de um 

Presidente de Junta de Freguesia, nos termos da alínea d), do número um , do artigo 

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

redacção que lhe foi dada pela Lei número quarenta e um, barra, dois mil e três, de 

vinte e dois de Agosto.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada pelas Senhoras 

DANIELA CARINA ALVES MENDES e CRISTINA MARIA DE SEABRA ROQUE DA 

CUNHA.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Senhor Presidente da Mesa cumprimentado os Senhores Membros da Assembleia, 

do Executivo e público presente.-----------------------------------------------------------------------

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

MANUEL MATOS SOARES, DANIELA CARINA ALVES MENDES, JOAQUIM JORGE 

DA SILVA PINTO, CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA, MANUEL ANTUNES 

DE ALMEIDA, ARMANDO ALVES FERREIRA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS 

SANTOS, NUNO RICARDO MARTINS FIGUEIREDO NUNES, ALBERTO JOSÉ 

FERNANDES MARQUES, JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, PAULA 

CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS, 

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

SILVA, JOANA CLARA COSME ARRUDA MARTINS, JOSÉ ANTÓNIO PARADA 

FIGUEIRA, CARLOS ALBERTO INÁCIO, CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES, 

LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, VITOR MANUEL MENDES FERREIRA, ANTÓNIO 

FARIAS DOS SANTOS, PAULO NUNO DE ALMEIDA ALVES, JOSÉ MANUEL  
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GOMES DE OLIVEIRA, FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON 

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

DA SILVA MENDES,  VICTOR 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 e CARLOS ALBERTO 

FERREIRA DA SILVA .------------------------------------------------------------------------------------ 

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

DE ANDRADE e CARLOS ALBERTO CARNEIRO PEREIRA.--------------------------------- 

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

RESENDE DA FONSECA e pelos Senhores Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA 

DE MELO CORGA, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, CARLOS FILIPE 

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

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

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

dirigida ao senhor Presidente da Assembleia:------------------------------------------------------

--------- De EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS :------------------------------------------------ 

--------- “Venho por este meio solicitar a Vossa Excelência a suspensão do meu 

mandato por um período de seis meses, por incompatibilidade com as funções que 

exerço actualmente.”--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A propósito da carta transcrita o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

prestou alguns esclarecimentos acerca das funções que o Senhor Membro da 



 4 

Assembleia desempenha na Câmara Municipal, tendo, de seguida, o Senhor 

Presidente da Mesa posto a votação o requerimento apresentado, constatando-se 

que a Assembleia Municipal, por maioria, com uma abstenção, deliberou aprovar o 

pedido de suspensão de mandato formulado por Edson Carlos Viegas Santos..--------- 

--------- Estando presente o Membro seguinte na respectiva lista eleitoral, Senhor Vitor 

Manuel Mendes Ferreira, passou-se, de imediato, à substituição, depois de ter sido 

feita a aferição da sua identidade e legitimidade.--------------------------------------------------

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

--------- No Período de Antes da Ordem do Dia, foram feitas as seguintes 

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

--------- Senhor Membro JORGE DA SILVA MENDES:----------------------------------------- 

 --------- “Como é sabido, na última Assembleia, fui aqui eleito, por todos vós, para 

representante das freguesias no XV Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses que se realizou no Porto, no Centro de Congressos da 

Alfândega e, como tal cumpre-me, como penso que é meu dever, informar  todos os 

presentes, de uma síntese do que se passou lá nesses dois dias.---------------------------- 

--------- Então, eu queria dizer que o relatório apresentou um resultado positivo e foi 

aprovado, tendo vindo a diminuir desde dois mil e dois, assim como o imobilizado 

corpóreo e as despesas com o pessoal têm vindo a aumentar. Foram feitas 

intervenções pelos Senhores Presidentes da Associação de Municípios de Cabo 

Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe.--------------------------------------------------------

--------- A Sessão solene de abertura foi presidida por sua Excelência  o Presidente da 

República. Houve uma proposta de um Conselho Geral para alteração dos Estatutos 

da  Associação  Nacional  de Municípios que,  pelo  menos  para  os  Presidentes  das  
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Juntas de Freguesia, acho de toda a importância salientar o artigo segundo e os seus 

fins que dizia: “A Associação de Municípios tem como fim geral a promoção, defesa, 

dignificação e representação do poder local e em especial, a representação e defesa 

dos Municípios e das Freguesias perante os Órgãos de Soberania.”-------------------------

--------- E a proposta de alteração era:----------------------------------------------------------------- 

--------- “A representação e defesa dos Municípios perante os Órgãos de Soberania”. --

--------- Em resumo, essa proposta pretendia retirar as Freguesias da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, mas, finalmente, imperou o bom senso e esta 

proposta foi retirada, estava a criar grande alarido, principalmente nos Presidentes de 

Juntas de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para o triénio 2006-2009 foi eleita a única lista existente, liderada por 

Fernando Ruas, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, e Mário Almeida, 

Presidente da Mesa do Congresso. A Sessão Solene foi encerrada por sua 

Excelência o Primeiro Ministro, José Sócrates.-----------------------------------------------------

--------- Basicamente o que de mais importante se passou lá foi o que dizia respeito 

aos Presidentes de Juntas de Freguesia, a todos em geral, mas principalmente aos 

Presidentes de Juntas de Freguesia.”-----------------------------------------------------------------

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

---------- “Vinha hoje preparado para esta Assembleia para discutir aquilo que 

deveriam ser as linhas de orientação mestras para o próximo ano, nomeadamente, o 

Plano de Actividades e o Orçamento. Foi com alguma surpresa que verifiquei que 

este ponto não se encontrava na Ordem do Dia da Assembleia. Ainda, assim, pensei 

em perguntar qual a razão porque não veríamos este ponto aqui discutido, porque eu 

penso que é da mais elementar importância que um Município tenha um Plano, tenha  
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uma orientação, porque estamos a sair de umas eleições, umas eleições em que foi 

prometida uma mudança, em que o povo votou na mudança e, portanto, era 

importante que, o mais rapidamente possível, soubéssemos quais as orientações 

desta mudança.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também já vi a resposta num órgão da comunicação social, dizendo que o 

Plano não nos é apresentado porque a Câmara tomou posse tardiamente, nos limites 

do tempo legal. Quero dizer que a Câmara tomou posse no dia dois de Novembro, 

havia vinte dias para a tomada de posse após as eleições. Presumo portanto, Senhor 

Presidente, que até ao dia vinte de Janeiro, o mais tardar, porque a Câmara não 

podia tomar posse logo no dia a seguir às eleições, teremos o Plano de Actividades 

proposto  e aprovado no Executivo.--------------------------------------------------------------------

--------- A minha primeira pergunta é: O Senhor Presidente faz tenções de convocar 

uma Assembleia em Janeiro para aprovação do Plano? Sim ou não?-----------------------

--------- Como não podemos discutir isto, atrever-me-ei a fazer uma pequena análise 

daquilo que são os quase primeiros sessenta dias de governação do Senhor 

Presidente, do seu Executivo. Dissemo-lo na tomada de posse, por intermédio do 

meu companheiro Doutor Antunes de Almeida,  pretendemos fazer uma oposição 

responsável, pretendemos dar uma imagem diferente em Águeda do que é ser 

oposição, sabendo contribuir para a construção deste Município.-----------------------------

--------- E vou começar por indicar aquilo que são alguns dos pontos positivos, que se 

vão notando na sua governação, Senhor Presidente, e depois obviamente, também, 

direi aquilo que serão os pontos menos positivos, nos poucos dias da sua 

governação.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Começo por realçar o esforço que tem feito para a simplificação dos actos dos  
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serviços técnicos na Câmara Municipal, embora ainda, não sejam visíveis ao grande 

público. Mas pelas informações prestadas pelo Senhor Presidente, sente-se que há 

efectivamente uma vontade grande em simplificar todos estes tipos de procedimentos 

e processos, o que é muito importante.---------------------------------------------------------------

---------- Quero também dar-lhe os parabéns por ter sabido agarrar esse desafio que é 

o Europeu de Sub Vinte e Um de Futebol, em que Águeda foi uma das Cidades 

eleitas para receber este mesmo acontecimento. Penso que será dos acontecimentos 

mais importantes que vamos ter no próximo ano no país, é seguramente 

importantíssimo para Águeda. Fico muito contente por ter agarrado este projecto e 

fico também muito contente por ter participado e ter pertencido a uma Assembleia 

Municipal e a Executivos que aprovaram a remodelação do estádio municipal, que 

tantas vezes foi criticado pela nossa oposição, dizendo que era um investimento sem 

qualquer nexo. Mas, aí está a prova de que o investimento era importante. Tivemos 

recentemente em Águeda a Selecção A contra o Luxemburgo, em Maio, tivemos no 

apuramento para este mesmo Europeu a Selecção Portuguesa contra a Estónia, em 

Setembro, e, vamos ter, pelo bom trabalho realizado pelas anteriores Câmaras e por 

esta Câmara, o Europeu de Sub Vinte e Um de Futebol.----------------------------------------

--------- É importante que se volte a acreditar em Águeda e é importante que também 

se volte a acreditar nos projectos que já existem em Águeda e a dar-lhes corpo e cor.-

--------- Portanto, parabéns Senhor Presidente, por isso.-----------------------------------------

--------- Também não posso deixar de realçar o papel que os Senhores Vereadores da 

oposição têm feito no Executivo, através de propostas construtivas, estou-me a 

lembrar da proposta do Vereador Carlos Almeida sobre a certificação legal de contas, 

fico contente pelo Senhor Presidente ter dito que em dois mil e seis já seria uma  
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realidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Fico contente pela proposta que o Senhor Vereador Carlos Almeida 

apresentou para a formação de um Quadro de Supranumerários, Quadro este que 

permitiria às Juntas de Freguesia poderem recorrer a estes funcionários para as 

ajudarem nos seus trabalhos, no seu dia a dia. Fico contente pelo Senhor Presidente 

ter acolhido esta ideia, pelo menos, foi isso que me pareceu, o que nota 

efectivamente a colaboração que os Vereadores da oposição estão a ter com este 

Executivo, tornando-o num só.--------------------------------------------------------------------------

--------- Estou a ver o Senhor Presidente com um computador na mão, vejo que é 

muito ligado às novas tecnologias, pelo que lhe faço um pequeno apelo para  mudar o 

site da Câmara Municipal que está desactualizado há bastante tempo, em que a 

última acta de reunião que consta é de Junho de dois mil e cinco e ainda não consta 

lá o seu nome como Presidente da Câmara Municipal, já consta lá o nosso mas não 

consta o do Senhor Presidente. É um dos actos importantes que deve fazer nos 

tempos imediatos.------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vejo, nas suas informações, que teve uma reunião com o Senhor Secretário 

de Estado do Ambiente onde abordou duas situações:-------------------------------------------

--------- A Pateira e a situação dos RIB’s – Resíduos Industriais Banais, é uma 

preocupação muito grande que as empresas em Águeda têm neste momento. O 

Senhor Presidente sabe, concerteza, que neste momento as empresas deixaram de 

poder entregar os seus resíduos industriais, não perigosos mas sim banais, porque os 

outros já não os podiam entregar no aterro de Tabueira, gerido pela ERSUC e detido 

pela ERSUC, e, sabe que neste momento os custos para as empresas duplicam, 

triplicam e às vezes mais, porque têm de entregar esses resíduos em Leiria ou em 

Castelo Branco, se forem em aterros licenciados. Sabe os problemas que isto está a 
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originar para uma zona como Águeda, que é uma zona de forte carácter industrial.-----

--------- Não sabemos os resultados da sua reunião, mas peço-lhe que faça força para 

que se encontre uma solução e esta solução tem que ser urgente porque, 

efectivamente, as empresas de Águeda estão neste momento a ter uma 

discriminação negativa nesta matéria e estão a ter prejuízos elevadíssimos.--------------

--------- Como menos positivo, Senhor Presidente, tenho que salientar duas situações 

importantes, do meu ponto de vista:-------------------------------------------------------------------

--------- A primeira tem a ver com a credibilização dos políticos e das instituições, a 

nossa credibilização que muito vamos falando nos últimos tempos.--------------------------

--------- Recentemente, numa entrevista dada ao Jornal de Notícias, o Senhor 

Presidente respondendo à pergunta de qual foi a maior surpresa que teve ao 

regressar à Câmara Municipal, disse o seguinte: “Diziam-nos que os pagamentos a 

empreiteiros estavam a ser feitos a oito e nove meses, e, afinal o que é que 

encontramos verdadeiramente? Foi pagamentos de um ano e algumas situações de 

empreiteiros que recorreram aos Tribunais.”--------------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente sabe que isso não é verdade, o Senhor Presidente sabe 

que houve uma empresa, simplesmente, que recorreu ao Tribunal, uma empresa de 

materiais de construção, por uma factura que foi extraviada nos nossos armazéns. E 

que, quando o Senhor chegou e tomou posse na Câmara Municipal, essa dívida já 

estava liquidada e estava o problema resolvido com a própria empresa. É o único 

caso que o Senhor Presidente sabe que existe ou que existia até à sua tomada de 

posse. Penso que não é de bom tom utilizarmos este tipo de situações, porque 

podemos ficar com a ideia de que dizemos que o que está para trás está mal, só nos  
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estamos a descridibilizar assim como o nosso futuro. Não gostei, a não ser que tenha 

dados que efectivamente nós não dispomos, não gostei dessa sua intervenção.---------

---------Também, recentemente, fomos alertados para um problema de um 

estabelecimento comercial, que funciona no Raso da Alagoa, sem licença, neste 

momento. Este problema foi levantado pelo nosso Vereador, Doutor Carlos Almeida, 

numa reunião do Executivo, dia quinze de Dezembro, e, também, quero aqui dar os 

parabéns aos Vereadores do Partido Social Democrata pela criação do BLOG, após 

uma queixa surgida nesse mesmo BLOG, que levantou o véu sobre algo de errado 

que estaria a acontecer sobre o licenciamento deste estabelecimento.----------------------

--------- Concretamente, o que existe, para que as pessoas saibam, é que este 

estabelecimento é um estabelecimento ao qual foi entregue pela Câmara Municipal 

um horário, a pedido do próprio, nomeadamente através de uma requisição ou de um 

requerimento, que passo a ler: “Para aprovação do respectivo mapa de horário de 

funcionamento para o estabelecimento de comércio por grosso e retalho e outros 

produtos variados, denominado o HUA-TA-LI, sito em Raso de Alagoa”. O que é que 

acontece sobre isto? O proponente, vem pedir à Câmara Municipal, no dia vinte e três 

de Novembro, para que lhe seja atribuído um horário, para abrir um estabelecimento 

comercial, no Raso da Alagoa. No dia vinte e quatro de Novembro, o Senhor 

Presidente, imediatamente, defere esse mesmo horário, autorizando a abertura do 

estabelecimento das nove às vinte e uma horas, de Segunda-Feira a Sábado. O que 

está aqui em causa é que o proponente não tinha licença para comércio, o 

proponente tinha sim uma licença de utilização, emitida pela Autarquia, titulada pelo 

Alvará número dezassete, barra, noventa e seis, referindo-se por isso a ocupação 

para indústria e não para comércio. Os nossos serviços municipais e o Senhor  
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Presidente passaram um horário que permitiu ao proprietário abrir o estabelecimento.-

--------- Há aqui um conjunto de situações que não correram bem:---------------------------- 

--------- Primeiro - O estabelecimento tem mais de quinhentos metros quadrados, 

ainda que tivesse licença para comércio, teria que obedecer a outras regras para 

licenciamento, regras estas que teriam de passar não pela Câmara Municipal mas sim 

pela Direcção Geral das Actividades Económicas.------------------------------------------------

--------- Segundo - O Senhor Presidente já disse, também, no jornal, que os serviços 

da Câmara facilitaram, eu não posso aceitar isso bem, porque o que estamos a falar é 

de um prejuízo enorme que os comerciantes de Águeda tiveram, porque este 

estabelecimento abre no dia vinte e quatro de Novembro, numa altura forte para o 

comércio local, não cumprindo com nenhumas das regras que os nossos 

comerciantes têm que ter.--------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, acredito que tenha assinado este processo sem ler, 

acredito que tenha confiado nos seus serviços, mas o Senhor Presidente não pode 

deferir processos sem ler e isso, Senhor Presidente, causa e está a causar enormes 

prejuízos ao comércio de Águeda. E eu pergunto: e agora como é que é? ----------------

-------- Após a intervenção do Doutor Carlos Almeida, no dia dezasseis de Dezembro, 

imediatamente o Senhor Presidente, verificando que existia problemas, deu 

instruções aos serviços municipais para fazerem a cassação do horário e enviou uma 

queixa ao IGAE para que ele procedesse a uma fiscalização. Só que, entretanto, o 

estabelecimento depois de lhe ser atribuído o horário, está a funcionar e continua  

hoje a funcionar , e, continuam hoje os nossos comerciantes a ser prejudicados.--------

--------- Não tem nada a ver com o facto do estabelecimento ser, efectivamente, uma 

loja de artigos chineses, não é nada disso, tem a ver simplesmente com a Lei da 
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concorrência que temos de ter em termos internos.”----------------------------------------------

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

--------- “Queria dar uma saudação muito especial a todos os novos elementos da 

Assembleia Municipal que, certamente, comigo iremos desenvolver um trabalho, 

todos nós iremos desenvolver um trabalho, para melhoria das condições de Águeda.--

--------- Eu vim aqui, hoje, para de algum modo responder a algumas das solicitações 

verbais que aqui foram colocadas pelo Senhor Engenheiro Hilário Santos, no que 

respeita à Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------

--------- Eu não venho, de modo nenhum, defender a Câmara Municipal, mostrou-se 

surpreendido porque não houve um Orçamento e Plano de Actividades, e, falou em 

mudanças que foram prometidas por este Executivo e é verdade. Este Executivo, 

porque disse que queria mudança, não apresentou um Orçamento e Plano de 

Actividades utópico, porque um Orçamento e Plano de Actividades, se o Senhor não 

sabe, e, há muitas coisas que o Senhor diz que sabe, mas que não sabe, assenta 

fundamentalmente em dados concretos, objectivos e previsão daquilo que se tem e 

daquilo que não se tem, e na Câmara que o Senhor diz que governou muito bem este 

Concelho, ninguém sabe aquilo que se deve, é o caos!------------------------------------------

--------- O Senhor diz que sabe tudo, tem tudo na sua mão, pergunte se os serviços 

lhes sabem dizer exactamente aquilo que se deve, para isso, foi solicitada,  e com os 

votos dos Membros do Partido Social Democrata, que fosse feita uma auditoria 

financeira para saber exactamente o que é que se deve.----------------------------------------

--------- Ora, um Orçamento e Plano de Actividades, para fugir à utopia dos utópicos 

assenta em bases reais, é o dever de saber o que é que se deve, a quem se deve, 

em que condições se deve e como é que se vai pagar, para depois se dizer vamos  
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fazer isto ou aquilo. Isto é mudança, é seriedade, é dignidade da actuação autárquica 

e não aquele tipo de actuação “faz-se, endivida-se e depois pagamos quando houver 

possibilidades”. Esta é uma mudança séria que deixa o Senhor surpreso, para mim 

não me surpreende nada.--------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois, fala na sua satisfação, também, a minha e a de todos os Aguedenses, 

relativamente a Águeda ser incluída como Cidade recebedora do campeonato 

Europeu de Sub Vinte Um, que engloba dois grupos. Está satisfeito com isso, eu 

também estou satisfeito e diz: “a oposição que criticou a remodelação do Estádio 

Municipal”, a oposição não criticou a remodelação, a oposição criticou é saber quanto 

custava essa remodelação, que é diferente. O Senhor deturpa as coisas para fazer 

passar a sua mensagem, mas a sua mensagem é uma mensagem que não é 

correcta, nós perguntámos: “Quanto custa?” e nunca ninguém disse quanto é que 

custava! Hoje, só sabemos quanto é que a empresa “Casais” cobrou pelo Estádio 

Municipal, porque as outras verbas, aquelas tais verbas que iam para os outros,  

recorda-se, que eram milhões de Euros, e muitos deles foram para o Estádio e o 

Executivo ainda não os conseguiu quantificar. Foi isso que aconteceu, a oposição 

criticou os custos que nunca foram quantificados.-------------------------------------------------

--------- Outra situação para a qual eu lhe quero alertar é que, relativamente à opinião 

do Membro do Partido Social Democrata, acerca da Certificação das Contas, o que é 

que havia de esperar deste Executivo, que quer transparência? O que é que o Senhor 

queria esperar do novo Executivo, que até deu condições de trabalho aos Vereadores 

de oposição que nunca foram dados pela Câmara anterior? Isso também foi uma 

promessa de campanha, uma promessa de Executivo, que neste momento governa 

Águeda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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As promessas são para cumprir, mas o Senhor, também se esqueceu de dizer que 

este Executivo lhe deu um gabinete de trabalho, que os outros nem sequer tinham.----

--------- Eu só estou a sugestionar, ou a sugerir, que as suas sugestões e as suas 

afirmações andaram na vacuidade da afirmação gratuita.---------------------------------------

--------- Fico satisfeito pela colaboração dos Vereadores da oposição e socialmente 

duas pessoas que eu já conhecia, uma não conhecia, vou conhecendo aos poucos, 

vou sabendo quais são as suas ideias, mas duas pessoas, que é o caso da Doutora 

Paula Cardoso e do Professor Tondela, sei que são pessoas com  quem lidámos aqui, 

nesta Assembleia, durante anos e são pessoas com quem se pode contar e de 

certeza que eles vão ajudar, naquilo que for possível, o Executivo.--------------------------

--------- Mas quando falou no Europeu de Sub Vinte e Um,  eu pensei que viesse dizer 

assim: “Parabéns ao Executivo, que foi capaz de aproveitar a possibilidade de fazer 

aqui jogos”, mas pensei que dentro do campo desportivo viesse dizer assim: “Mea 

Culpa”, pela asneira que nós fizemos, relativamente, a uma coisa que se chamou a 

Académica de Águeda, que andou para aí e que deixou de facto o nome de Águeda 

pelas ruas da amargura. Era isso que eu gostaria que o Senhor dissesse, se 

penitenciasse, porque o Senhor teve uma discussão muito grande aqui comigo e 

inclusive utilizou o termo “ignorante” para comigo, quando eu abordei essa questão de 

mau pressagio para Águeda.----------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, relativamente aos pontos menos positivos, o Senhor Presidente, de 

certeza, lhe irá dizer de sua justiça, quanto aos que são menos positivos, ou áqueles 

que o Senhor entende de menos positivos, que eu tenho a certeza que o Senhor 

entende, mas não é a impressão de todo o Grupo do Partido Social Democrata e 

ainda bem. Falou que é necessário credibilizar  as políticas e as instituições, e é  
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verdade, as políticas e as instituições são credibilizadas quando falamos verdade. 

Quando falamos verdade e, o Senhor está assustado é porque o Senhor Presidente 

deste Executivo fala verdade, diz as coisas e chama-as pelo seu próprio nome, e o 

Senhor fica assustado com isso e depois fala em credibilização. Credibilização 

assenta fundamentalmente na verdade de todas as afirmações.------------------------------

--------- Relativamente ao estabelecimento comercial a funcionar, segundo a sua 

afirmação “ilegalmente”, desculpe, não sei, mas eu vejo tantos para aí, sejam “Atalis” 

ou “Papalis”, vejo para aí tantos a funcionar em Águeda, que não sei se todos eles 

estão legais.  Mas ouça, eu um dia ouvi aqui, alguns Membros desta Assembleia 

criticarem, de forma severa, uma licença que foi dada a um estabelecimento 

comercial aqui bem próximo, que eram noites de autêntica “pandega”, perturbando o 

descanso dos outros, não ouvi o Senhor reagir contra isso. Surpreende-me agora esta 

reacção. Relativamente a esse estabelecimento, que está ilegal, e que o Senhor diz 

que causou prejuízos gravíssimos ao mercado retalhista em Águeda, acredito, não 

são só eles, são todas as outras grandes superfícies que aí estão, todas as outras e 

toda essa evasão de outros seres que certamente não obedecem a isso, não 

obedecem a determinados tipos de princípios, nem funcionamento de horários, nem 

condições de trabalho, nem satisfações dos princípios em termos de salário e 

obediência aos princípios que são determinados pela Lei, são muitos, mas eu fico 

surpreendido como é que o Senhor disse, “prejuízos gravíssimos”, parece que o 

Senhor até já os contabilizou, fico surpreendido.---------------------------------------------------

--------- Há coisas que o Senhor contabiliza com muita velocidade, há outras coisas 

que teve tantos anos para contabilizar e nada.”----------------------------------------------------

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS  –  DIREITO  
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DE RESPOSTA:--------------------------------------------------------------------------------------------

---------- “Senhor Doutor Armando Ferreira, não fui eu que disse que não apresentava 

o Plano de Actividades por termos tomado posse tardiamente, vi isso escrito numa 

entrevista num jornal local. Sobre a questão do Plano de Actividades e Orçamento 

discutiremos isso quando ele aparecer porque, neste momento, não o conhecemos, o 

Senhor veio aqui falar num conjunto de situações que eu não conheço, eu não 

conheço o Plano de Actividades e Orçamento para o próximo ano.--------------------------

--------- Sobre a questão “…. Não podia ser feito porque não se conhece a quem se 

deve, ou, o que é que se deve…”, no mesmo jornal, o Jornal de Notícias, perguntava 

ao Senhor Presidente da Câmara qual é o valor da dívida, e ele respondeu que o 

passivo global andará pelos quinze milhões de Euros, sendo que sete milhões e meio 

são de curto prazo, é a resposta do Senhor Presidente da Câmara neste órgão de 

comunicação social. Portanto, parece-me que os resultados são conhecidos.”-----------

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

-------- “Eu não quero dar lições de português a ninguém, mas quando se afirma que o 

passivo da Câmara “andará” não se quer dizer que o passivo da Câmara “é”, “andará” 

é um tempo pré-determinado e um tempo que é indeterminado em termos de certeza 

de valores.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Como não haviam mais inscritos para intervir neste Período de Antes da 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal  que, depois de saudar todos os presentes disse o seguinte:--------

--------- “Para responder ao Senhor Engenheiro Hilário Santos, quero dizer que é 

verdade que não vamos apresentar hoje o Plano de Actividades; também é verdade,  

permitam-me uma pequena correcção, penso que não são vinte dias, que são quinze  



 17 

 

dias que teríamos para tomar posse e tomámos no limite desse prazo. Penso que 

será assim, mas, de qualquer forma, foi em cima do fim do prazo e tivemos que tomar 

contacto com os dossier’s de uma forma muito rápida e entendemos que, como a Lei 

nos confere esse direito, aliás, embora não tendo intenção de usar todo o prazo, isso 

foi concedido também ao anterior Executivo, que aproveitou essa prerrogativa legal, 

que já vinha do mandato anterior, para só apresentar o Plano e Orçamento em Abril. 

Portanto, não estamos a fazer nada que não tenha já sido feito no passado e 

utilizado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Quanto às orientações, obviamente, que este Plano para nós é importante, por 

isso mesmo nós precisamos de algum tempo para podermos conhecer onde estamos, 

para onde queremos ir; nós sabemos, mas para alinhavar o caminho para trazermos 

aqui uma proposta consubstanciada, com traços claros, daquilo que pretendemos, 

para isso, deve compreender que precisaremos de algum tempo.----------------------------

--------- Porque, tal como eu disse no passado, a Câmara de Águeda, também, não se 

governa só em Águeda, é preciso ir para Lisboa, para Coimbra, para Aveiro, falar com 

as Instituições e temos de fazer esse diálogo e é isso que iremos fazer.--------------------

--------- Quanto ao Europeu de Sub Vinte e Um, e, fico contente porque, já agora se 

me permite, nos deves e haveres, sou referenciado por si de uma forma mais A, ou 

seja, a acção deste Executivo é referenciada de uma forma mais positiva do que 

negativa, quer dizer que, até este momento, o balanço é francamente positivo.----------

--------- Mas, sobre o Europeu de Sub Vinte e Um e sobre a questão do Estádio, como 

sabe o Senhor Membro, eu abstive-me quando foi daquelas obras, estão as minhas 

razões em acta, não concordei porque achei que foi um projecto precipitado, que não 

estava discutida a sua localização, na minha perspectiva, não era a melhor, mas, eu,  
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neste momento, sou o Presidente de Câmara, tenho uma postura que custou muito 

dinheiro ao Município e que compete-me colocá-la ao serviço da população. 

Independentemente das cores políticas, eu acho que tenho de tentar aplicar ao 

máximo aquilo que existe e não abandono situações, que o Senhor bem conhece, e 

posso-lhe dizer e agora usando uma expressão, até pessoal, que, nos custou 

pessoalmente, que foi o abandono de infra-estruturas, que depois foram postas 

abaixo e foi dentro do mesmo Executivo, da mesma cor política, eu não faço isso. 

Tudo aquilo que está em vigor, que eu acho que tem pernas para andar, embora não 

concordando com elas no passado, da forma como foram feitas, vou tentar potenciar 

ao máximo. É isso que vai ser feito com aquele Estádio, vou tentar potenciar aquela 

infra-estrutura ao máximo.--------------------------------------------------------------------------------

--------- E o Europeu Sub Vinte e Um é uma boa oportunidade, na minha perspectiva, 

e na opinião do Executivo, para essas situações, porque tal como eu dizia, nós 

queremos afirmar Águeda pela positiva e Águeda com um campeonato desse tipo 

pode ser afirmada pela positiva.------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à desburocratização que tivemos oportunidade de fazer, é um bom 

caminho, já começámos mas que estamos apostados em ir muito mais longe, porque 

tem de ser esse o caminho para nos afirmarmos, também, de uma forma diferente 

perante os munícipes e para termos uma Câmara com uma postura também bastante 

diferente. Mas, isto é só uma pequena entrada, eu acho que mais do que as palavras, 

as nossas acções, aquilo que iremos implementando irá mostrar o que é que vamos 

fazer.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também queria aqui elogiar a atitude dos Senhores Vereadores da oposição, 

que têm surgido com propostas construtivas que, obviamente, quando entendemos  



 19 

 

que são construtivas damos-lhe acolhimento, quando entendermos que não são 

construtivas, estaremos perfeitamente à vontade para dizer, também, “por aí não 

meus Senhores...”. Nós queremos fazer uma Águeda melhor, uma Águeda maior, e 

queremos chamar as pessoas para colaborar nesse projecto.---------------------------------

--------- Quanto ao site, tem toda a razão, mas foi feito um estudo no sentido de 

mudarmos rapidamente a imagem, o que era possível, só que os custos eram 

bastantes elevados, tínhamos de investir bastante dinheiro nisso, optámos por esta 

demora e fazer uma coisa muito mais económica. É essa a situação, está a ser 

tratada, penso que dentro de quinze dias estará uma nova imagem, bastante 

diferente. Fico contente, também, de ver que os Senhores Membros da Assembleia já 

lá têm o nome e o meu não está, não fico nada preocupado com isso, mas também 

demonstra talvez o desprendimento que tenho com essas coisas.---------------------------

--------- Sobre os RIB’s, obviamente que me preocupa, foi abordado o assunto de uma 

forma lateral com o Senhor Secretário de Estado, foram abertas algumas pistas para 

se poder dar encaminhamento aos “RIB’s”, já foi aqui falado, são Resíduos Industriais 

Banais, portanto, foram abertas algumas portas. Estou convencido que o Senhor 

Membro vai ser chamado para termos uma posição construtiva e activa para a 

resolução deste problema no futuro.-------------------------------------------------------------------

--------- Sobre a Pateira, estamos a trabalhar mas, nós não conseguimos fazer, em 

dois ou três meses, aquilo que se vem adiando há bastantes anos. Posso dizer que já 

tive várias reuniões com vários órgãos governamentais, porque isto é preciso 

congregar as pessoas para o mesmo objectivo e pô-las todas a trabalhar para o 

mesmo sentido, é preciso falar com muita gente. É esse o trabalho que estamos a 

fazer, esperamos conseguir, não a perder de vista, mas num espaço muito razoável. 
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--------- Quanto aos pontos negativos, os serviços não me informaram que a factura 

tinha sido extraviada, foi o Tribunal que me enviou uma carta, através da qual eu 

tomei conhecimento que a Câmara tinha sido posta em Tribunal por uma empresa. 

Também é verdade que, dois ou três dias depois de tomar posse, havia alguns que 

nos ameaçavam pôr em Tribunal, isso foi uma preocupação da nossa parte tentar 

segurarmos essas situações, mas, penso que neste momento, temos essas situações 

mais ou menos razoavelmente controladas.---------------------------------------------------------

--------- Fico contente, também, de ver que teve acesso, aliás, uma prática que não era 

muito usual no passado, mas nós também estamos de uma forma nova, teve acesso 

a todo o processo do estabelecimento comercial, na Câmara Municipal, tal como foi 

dado aos Senhores Vereadores, que têm tido acesso a todas as informações que têm 

solicitado, penso que não há, da parte deles, quaisquer óbices, mais tarde ou mais 

cedo, têm tido essa informação sem necessidade de muitos requerimentos, muitos 

pedidos e muitos elementos.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, é verdade que foi um licenciamento que não foi feito devidamente, é 

verdade que foi corrigida a situação no que se refere ao acto legal de licenciar, aquele 

espaço tinha um alvará, uma licença de ocupação, não dizia se era comércio se era 

industrial ou se era serviços, também, não dizia no pedido qual era a área e os 

serviços emitiram-no. Aquilo que lhe posso dizer é que foram tomadas as medidas 

necessárias para que tal não volte a acontecer no futuro.---------------------------------------

---------- Sobre este estabelecimento em particular, penso que não teve acesso a essa 

nota  de  serviço  que eu fiz,  mas  já  foram colocados os termos em que eu acho que  

deve decorrer o licenciamento, a atribuição de horários aos estabelecimentos 

comerciais ou a outros.------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------- Sobre esta situação, de ele ainda estar a funcionar, mandámos lá fiscalização 

e informámos o IGAE; até este momento temos as formalidades legais todas 

cumpridas. A situação que se põe é que, não podemos chegar lá e ao outro dia 

mandar fechar, há direitos que as pessoas têm e mesmo a partir de um acto que foi 

revogado. Olhando para o País todo, nós dificilmente vemos aí  intervenções a fechar 

estabelecimentos. Também, houve um desafio que eu lancei que foi ”encontrem-me 

uma legislação que diga vai-se lá e fechasse”, que aplicamo-la de imediato, ninguém 

me encontrou essa legislação.“-------------------------------------------------------------------------

--------- Ainda acerca do Período de Antes da Ordem do Dia, foram feitas as seguintes 

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

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

--------- “Já que falou em site, eu, também, já tinha falado com o Senhor Presidente 

pessoalmente, no sentido de dar alguma dignidade a um link para a Assembleia 

Municipal, como acontece noutros sites de outros Concelhos onde as actas e as 

deliberações são publicadas, agenda das Assembleias, Regimento, etc, para que 

tenhamos também a Assembleia Municipal dignificada nesse site, já lho tinha feito 

pessoalmente mas faço-o publicamente.”------------------------------------------------------------ 

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

-------- “Está previsto um espaço reservado, um link logo na primeira página 

direccionado para a Assembleia Municipal. O conteúdo, obviamente, será o Senhor a 

determiná-lo. Depois falaremos quando tivermos essa estrutura pronta, aí dirá o que é 

que lá quer pôr.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Quando for instalado o espaço reservado à Assembleia Municipal terá a 
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minha colaboração como, aliás, tem sempre a minha colaboração em tudo o que for 

em questões consensuais para o desenvolvimento do Concelho, nomeadamente, 

viagens a Lisboa para contactos com os Membros do Governo. Se precisar dos meus 

bons ofícios naquelas questões que são de consenso, eu diria, como agora até está 

na moda, comigo haverá sempre cooperação estratégica, também, com o Presidente 

da Câmara e com o novo Executivo. Portanto, estamos à vontade nessa matéria.”------ 

-------------------------------------  ORDEM DE TRABALHOS --------------------------------------- 

-------- UM – ACTA – Discussão e aprovação da Acta da Sessão de vinte e três de 

Novembro de dois mil e cinco;-----------------------------------------------------------------------

--------- A propósito da Acta em apreço o Senhor Membro da Assembleia VICTOR 

RODRIGUES TAVARES, fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------

--------- “Pretendo aqui que seja alterada uma pequena designação, na página vinte da 

acta, no artigo décimo sexto, na atribuição dos tempos aos Grupos Municipais, onde o 

Doutor Carlos Guerra dá indicação das presenças na reunião preparatória dos tempos 

a atribuir aos  Grupos e onde dá indicação dos Grupos presentes. Na última lista onde 

tem LIDE deve ler-se LIR. É esta pequena alteração que eu pretendia que fosse 

feita.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Senhor Presidente da Assembleia informa que será feita a devida 

alteração.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo qualquer outra intervenção acerca do assunto, a Assembleia 

deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta da Sessão realizada em vinte e três de 

Novembro de dois mil e cinco.--------------------------------------------------------------------------- 

--------- DOIS - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE – Apreciação da 

Informação Escrita do Presidente da Câmara Municipal de Águeda acerca da  
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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 número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, 

de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco – A, 

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

--------- A propósito deste assunto, foram feitas as seguintes intervenções:---------------- 

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

----------- “Neste ponto vinha dar uma sugestão: Falou-se aqui que houve uma 

mudança e, na verdade, houve uma mudança. Esta mudança implica aprendizagem 

de todos nós, do meu Grupo Municipal aprender a ser oposição e, naturalmente, 

também a quem esteve na oposição. E já aqui, há pouco, foi demonstrado, que não 

sabem estar no poder, também têm que aprender a estar no poder, isto é, nós não 

temos que lutar sempre contra alguma coisa, porque temos que ter alguns momentos 

a favor de alguma coisa.----------------------------------------------------------------------------------

--------- E este preâmbulo tem a ver com o que eu vou dizer, porque quero realmente 

mudar e vou ver se aprendo a ser oposição, mas tal como eu disse, uma oposição 

consciente, nem destrutiva, nem construtiva, mas consciente.--------------------------------- 

--------- Venho aqui, se me é permitido, na pessoa do Senhor Presidente, fazer uma 

sugestão, com toda a frontalidade, que sempre utilizarei e utilizo, que é a seguinte:----

--------- Eu fiz no passado algumas críticas a esta apresentação pelo Senhor 

Presidente do Executivo chamada “informação à Assembleia Municipal” pela forma, 

muitas vezes, quase inútil e outras vezes tão redundante que não servia para nada. 

Eu penso que o Senhor Presidente, e, salvo devido respeito e melhor opinião, foi 

muito sintético ou foi sintético demais e obriga, depois, que os Membros desta  
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Assembleia venham aqui perguntar-lhe que resultado prático é que teve das reuniões 

que fez com as entidades respectivas, porque o que está aqui descrito são pequenas 

anotações, nem sequer de agenda são, e, eu não sei se, efectivamente, com o 

Senhor Secretário de Estado da Justiça há andamento e em que estado está o 

problema do futuro Palácio de Justiça.----------------------------------------------------------------

--------- Quanto aos Senhores Presidentes de Junta, que trabalho é que construíram, 

com o Senhor Vice-Presidente da CCDR sobre a Pateira. O Senhor Presidente já 

disse, mas foi tão vago que o que eu percebi foi igual a zero.----------------------------------

--------- Relativamente à reunião com o Secretário de Estado do Ambiente sobre os 

Resíduos Sólidos Urbanos, parece também não ter resposta, porque não lha deram e 

por isso não podia dar respostas que não tem, mas pelo menos deu a ideia de que o 

assunto está a ser estudado.---------------------------------------------------------------------- -----

--------- Sem andar com muitas questões, queria pedir-lhe, se é que é permitido, para  

nos fazer um relatório mais circunstanciado dessa matéria, referente às reuniões de 

trabalho, e, só essas para mim é que são importantes.------------------------------------------

---------- Mas, destas questões que têm a ver com o desenvolvimento de Águeda e 

que têm a ver com a ligação da Autarquia e da sua capacidade mobilizadora junto do  

poder central e até dos poderes regionais, que não existem, mas há a CCDR, é 

importante saber dos contactos que teve com esses órgãos, e, em que estado estão 

as coisas, para nós podermos tomar conta se nos andam a enganar, como é habitual,  

em vários governos, ou se a não resposta por parte desses órgãos até este tempo 

não foi possível por não terem ainda tomado conta em profundidade dos dossiers.-----

--------- Naturalmente, nós temos em Águeda um plano estratégico. Agora falta é 

executá-lo. E essa execução não depende apenas da Câmara Municipal, depende  
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também de outros poderes, e, por conseguinte, o que eu julgo e penso sugerir, se o 

Senhor Presidente me permite, é pedir-lhe que, em futuras reuniões, aquelas partes 

que nós consideramos mais importantes, porque implicam directamente com o futuro 

desenvolvimento deste Concelho, sejam devidamente retratadas na informação a 

prestar pelo Senhor Presidente. Doutra forma, a manter-se tão pouco explícito a dar 

informações sobre o conteúdo das reuniões, obrigar-nos-á a vir aqui pontualmente, 

caso a caso, perguntar-lhe: Então o que é que lhe disse o Senhor Secretário de 

Estado da Justiça? O que é que lhe disse o Senhor Presidente da CCDR? Qual o 

resultado obtido da reunião com o Centro Coordenador de Transportes? Tudo isso  é 

enfadonho e despiciendo, desde que o Senhor Presidente nos relate nas suas 

informações de forma concreta e relativamente explícita, o resultado das reuniões 

efectuadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu queria apenas fazer uma pergunta ao Senhor Presidente da Câmara, se 

dava um esclarecimento em relação á última situação, em que houve uma reunião 

com o Senhor Governador Civil e Técnicos do Ministério da Educação, sobre o 

encerramento das escolas. Li, também, já no jornal regional situações que há; queria 

que desse uma perspectiva, que normativas é que existem em relação ao 

encerramento das escolas e que situações é que se passam no Concelho neste 

momento.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- “Respondendo ao Doutor Antunes de Almeida, eu antes de começar a fazer 

esta informação, questionei-me sobre o que é que eu vou pôr aqui, vou pôr todas as 

reuniões que efectuei com os munícipes? Faço aqui um  missal enorme? Olham para  
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isto, dá muitas páginas, eu estou aqui a atirar papel ao lixo, porque não dou 

informação. Coloquei aqui na informação aqueles assuntos que eu entendi mais 

relevantes, mas estou aberto a sugestões, eu aceito sugestões, porque estamos aqui 

para tentar melhorar.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre as reuniões concretas que tive com o Senhor Secretário de Estado da 

Justiça, eu quis saber uma posição sobre o Tribunal, se é para um lado ou se é para o 

outro. Eu vim de lá com uma ideia mas não com uma definição, remeteu-me essa 

resposta para Março/Abril. Eu penso que tudo se encaminhe para a ampliação das 

instalações do actual Tribunal. Foi essa posição que eu tive oportunidade de 

transmitir, também, ao Bastonário da Ordem dos Advogados aqui em Águeda.----------

--------- Mas, espero que entre Março e Abril estarei atento para termos uma 

resolução, para depois tentarmos reverter aquele terreno de novo para a Câmara, 

vamos ver se é possível, acho que o contrato de doação não tem clausula de 

reversão, mas depois se verá.---------------------------------------------------------------------------

--------- Com os Senhores Presidentes de Freguesia fizemos aqui uma reunião de 

trabalho, para começar a estabelecer normas de funcionamento, foram lançados 

alguns desafios, que, desde já, tenho de agradecer que estão a ser “pegados”, porque 

são coisas muito simples mas que causam enormes transtornos à população e que se 

forem feitas só pela Câmara são difíceis, coisas tão simples como atribuição de 

números de polícia às pessoas, nas ruas, termos as ruas numeradas e sei que está a  

haver empenhamento por parte dos Senhores Presidentes da Junta para 

ultrapassarmos esta situação, pequenas coisas mas que podem modificar 

significativamente a vida das pessoas no nosso Concelho.-------------------------------------

--------- E sobre as reuniões eu vou ser objectivo naquilo que tiver a dizer, então as  
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outras eu não vou referir. Quando eu não tiver nada para dizer não vou dizer que 

reuni, porque eu não gosto de ser enganado, como você sabe, eu muitas vezes vou e 

falo com as pessoas, e também dois meses não dá para ter muitas ideias concretas, 

objectivos e estar as coisas definidas, porque alguns objectivos e no caso da Pateira 

é preciso falar com muita gente, para pô-los todos de acordo para termos aqui alguma 

coisa de positivo.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à questão colocada pelo Membro José Vidal sobre o encerramento 

das escolas, existem algumas propostas, tivemos aqui uma reunião inclusivamente 

por causa de uma escola da Piedade, mas penso que a situação está ultrapassada, 

temos outras ainda pendentes. Agora, iremos trabalhar, no início deste ano, numa 

coisa que eu penso que faz muita falta, que é a Carta Educativa do Concelho, que 

nos irá apontar os caminhos a seguir e vamos ser claros, há bastantes escolas que 

irão encerrar no futuro, porque não é possível nós termos escolas com meia dúzia de 

alunos a ter educação física, a ter refeições, a ter inglês e ter natação, não é 

comportável e não há escolas que tenham instalações para dar a todos em todos os 

lugares estas condições. Mas, nós temos de ter uma ideia como é que vai ser a 

educação no Concelho no futuro. Estamos a dar os primeiros passos, estamos a 

levantar essas situações, para saber a médio prazo, o que é que vamos ter, o que é 

que temos de construir e o que é que temos de abandonar, não é possível apostar em  

tudo em todo o lado. Temos de ter opções e dar condições e temos, também, de dizer 

aos pais que nós estamos à procura de dar as melhores respostas e criar as melhores 

condições para os filhos terem a melhor educação possível e prepará-los para o 

futuro. E isto não tem muito a ver com o edifício, tem sim com a qualidade de 

educação que lhe damos, e é essa que tem de ser a nossa aposta.”------------------------ 
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--------- TRÊS - COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM 

PERIGO – Designação de quatro representantes, ao abrigo do disposto na alínea I), 

do artigo décimo sétimo, da Lei número cento e quarenta e sete, barra, noventa e 

nove, de um de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Pelos Grupos Municipais do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e 

do Partido Popular desta Assembleia foi apresentada, para a Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens em Perigo a designação dos seguintes elementos:------------------

--------- Doutora Maria Paula da Graça Cardoso;--------------------------------------------------- 

--------- Doutor Manuel Antunes de Almeida;------------------------------------------------------- -

--------- Doutora Carla Eliana da Costa Tavares;---------------------------------------------------- 

--------- Doutor António Manuel Fernandes Martins.---------------------------------------------- -

--------- A propósito da proposta apresentada o Senhor Presidente da Mesa disse o 

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

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

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

designação, se ninguém estiver em desacordo serão estes os responsáveis que a 

Assembleia Municipal indicará para integrar a Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens em Perigo.------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

aprovada a designação dos quatro representantes de Assembleia para esta 

Comissão.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- QUATRO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Eleição de um 

Presidente de Junta de Freguesia, nos termos da alínea d), do número um do artigo 

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

redacção que lhe foi dada pela Lei número quarenta e um, barra, dois mil e três, de 

vinte e dois de Agosto.---------------------------------------------------------------------------------- --

--------- A propósito deste assunto foram apresentadas duas propostas, uma do Grupo 

Municipal do Partido Socialista - Proposta A e outra  do Grupo Municipal do Partido 

Social Democrata - Proposta B, que a seguir se transcrevem: --------------------------------

--------- “Proposta A – O Grupo Municipal do Partido Socialista vem propor para 

Membro do Conselho Municipal de Educação, de acordo com o enunciado no ponto 

quatro da Ordem de Trabalhos da Quinta Sessão Ordinária desta Assembleia, o 

Presidente de Junta de Freguesia de Águeda, o Senhor Professor Francisco Rogério 

Martinho Estrela;--------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Proposta B – O Grupo Municipal do Partido Social Democrata vem propor 

para o Conselho Municipal de Educação o seguinte Membro da Assembleia: o 

Presidente de Junta de Freguesia de Belazaima do Chão, Vasco Miguel Rodrigues 

Oliveira, que declara aceitar a designação para o lugar.”---------------------------------------- 

--------- Como nenhum dos Senhores Membros da Assembleia manifestaram intenção 

de usar da palavra sobre este assunto, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a 

votação, tendo-se verificado o seguinte resultado:------------------------------------------------- 

--------- Proposta A – vinte votos;----------------------------------------------------------------------- 

--------- Proposta B – dezanove votos.----------------------------------------------------------------- 

---------Assim, foi eleito para representar a Assembleia Municipal no Conselho 

Municipal de Educação, o Membro desta Assembleia, Professor FRANCISCO  
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ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, Presidente da Junta de Freguesia de Águeda.”-----

--------- Uma vez que esgotados os pontos da Ordem de Trabalhos,  o Senhor 

Presidente da Mesa, depois de se certificar que não havia qualquer munícipe 

interessado em intervir, deu por encerrada esta Sessão da Assembleia Municipal, da 

qual, para constar, se lavrou a presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente e 

pela Secretária da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------- 

   

  

 

      

 

 

 

 


