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ATA DA NÚMERO 13/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 7 DE JULHO DE 2022 

 

---------Aos sete dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES 

DE ALMEIDA e com a presença dos Srs. Vereadores EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS, MARLENE DOMINGUES GAIO, DANIELA ALEXANDRA PEREIRA 

HERCULANO, LUÍS HERCULANO HENRIQUES PINHO e ANTERO RICARDO DOS 

SANTOS ALMEIDA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ERCÍLIA PIRES GONÇALVES.--------------- 

---------Eram catorze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

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

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Vereador VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA.------------------------------------------- 

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

---------Dando inicio a  este ponto da Ordem do Dia, interveio o Sr. Vereador Antero 

Almeida que questionou sobre o ponto de situação das obras de requalificação da 

Escola Básica 1 de Águeda (Chãs) e a solução encontrada para funcionamento das 

aulas enquanto durarem as obras. ------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Presidente informou que foram tomadas todas as providencias para que 

os alunos não sejam prejudicados e que, nesse sentido, foram feitas várias diligencias  

para se encontrar um espaço digno, que reunisse as condições necessárias e  que se 

localizasse no centro da cidade tendo havido o maior acolhimento, por parte da 

Fundação Comendador António Soares Almeida Roque e Família, para instalar aquele 

estabelecimento de ensino no seu edifício sede, sito em S. Pedro, que se considera 

reunir condições para o efeito. ------------------------------------------------------------------------ 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que, até inicio do ano escolar, se vão efetuar 

algumas obras de adaptação ao fim em vista, mas que se espera que, no inicio das 

aulas, o edifício esteja devidamente preparado para receber os alunos e todos os 

profissionais de educação. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando neste mesmo assunto , a vereadora Daniela Herculano, referiu que 

já percebeu o que tinha acontecido na Escola de Chãs, onde ocorreu uma reunião 

com o Diretor e existia um total desconhecimento da situação. Nos projetos de 

especialidades e nos Planos de Segurança de Obra, estas situações da mudança dos 

espaços são previstas, pelo que gostava de perceber o que falhou. ----------------------- 
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---------Também a Sr.ª Vereadora Marlene Ga io se manifestou acerca deste assunto 

para referir as reuniões que efetuou com a comunidade escolar, para tratar da 

transferência das aulas para outro local enquanto durarem as obras, nomeadamente 

com a Associação de Pais e o Diretor do Agrupamento de Esco las de Águeda e que, 

com todos foram amplamente discutidas as condições da sede da Fundação 

Comendador António Soares Almeida Roque e Família, a disponibilidade daquela 

instituição em ceder o direito de ocupação daquele espaço e as obras de adaptação que 

se pretende levar a efeito no edifício, para que ele fique com todas as condições que se 

pretende para iniciar ali o próximo ano letivo sem qualquer dificuldade. -------------------- 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida, disse que teve 

conhecimento, pelas redes sociais, de criticas sobre a qualidade da água do Rio 

Águeda. Face às circunstâncias, deixa o desafio de se publicar regularmente os 

resultados das análises realizadas às águas daquele rio, para proteção da imagem do 

Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente a esta questão da qualidade da água do Rio Águeda, o Sr. 

Presidente esclarece que tal resultado se deveu ao facto de na véspera dessa análise 

ter chovido muito. Acrescentando que, como é do conhecimento comum as 

escorrências contaminam as águas, tendo sido a primeira vez que se verificaram tais 

resultados, e justamente numa altura em que se estava a colocar uma Piscina Fluvial 

Flutuante no Rio Águeda.------------------------------------------------------------------------------- 

---------A propósito desta intervenção do Sr. Presidente, a Sr.ª Vereadora Daniela 

Herculano fez uma sugestão relativa à Piscina Fluvial no sentido de que a mesma 

fosse localizada na margem sul do rio, para as famílias aproveitarem a zona verde e a 

sua ligação ao antigo Centro de Canoagem, onde se pretende instalar o fluviário, e 

que se devia aproveitar o espaço para a instalação de balneários, que serviriam de 

apoio à Piscina. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida para comentar que, 

ultimamente, tem feito alguns passeios de bicicleta pela cidade e se tem apercebido 

de várias situações a precisar de serem corrigidas, nomeadamente, bocas de incêndio 

danificadas, placas na rua Dr. Manuel Alegre que fazem barulho quando se passa por 

cima delas, alguma falta de estacionamento e sobretudo, grande dificuldade de 

circulação, devidos aos inúmeros obstáculos existentes, pelo que  entende que o Plano 

de Mobilidade para a cidade de Águeda deve ser revisto e melhorado.  --------------------- 

---------Voltando a entrevir, neste ponto da Ordem do Dia, a Sra. Vereadora Daniela 

Herculano referiu que o modelo de entrada dos Vereadores da oposição no espaço do 

Agitágueda, proposto na última reunião de executivo não funcionou, porque os 

seguranças em serviço naquele espaço pediram um comprovativo do exercício de 
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funções de Vereador e ainda não receberam os cartões identificativos, nem as 

credenciais de acesso ao Agitágueda. ---------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente comunicou que os serviço s 

municipais vão emitir os cartões identificativos de acesso ao Agitágueda para os 

Senhores Vereadores, e que os mesmos sejam entregues na próxima reunião. ---------- 

-------A seguir, interveio o Sr. Vereador Luís Pinho, para colocar algumas questões, 

nomeadamente:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- - sobre o não funcionamento, na semana passada, do ar condicionado da sala 

de estudos da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, o que obrigou os alunos que 

recorreram a esse espaço, dado o calor insuportável que lá se fazia sentir, a virem 

estudar para as escadas; ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- - sobre os 225 anos de existência da farmácia Alla, talvez o estabelecimento 

mais antigo de Águeda, congratulando-se com o aniversário e com os relevantes 

serviços que têm prestado  no decurso  do seu longo percurso; ----------------------------- 

-------- - sobre muros derrubados e falta de guardas na Estrada Nacional n.º 230, que 

vai de Travassô a Aveiro, na zona  do Almear (curvas de Travassô), havendo 

necessidade de, para já, enquanto não se fizerem obras de reparação, se assinale 

aquela  zona de perigo; --------------------------------------------------------------------------------- 

---------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano a propósito desta intervenção disse que 

também foi abordada sobre essa questão, que lhe disseram que foi adjudicado um 

procedimento, há cerca de um ano, para reparação das vedações em causa e que não 

houve qualquer tipo de intervenção no local; ------------------------------------------------------ 

-------- - sobre o ponto de situação da obra de requalificação do caminho ribeirinho que 

liga Óis da Ribeira a Requeixo, cujo contrato administrativo foi assinado em 2017, com 

indicação dos motivos que sustentam a sua não execução, situação que está a 

prejudicar a população; --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Voltando a falar das piscinas fluviais, o Sr. Vereador Luís Pinho  disse que 

considera da maior importância que se divulgue os resultados da análise da água, de 

forma simples e direta, no site da Câmara Municipal. ------------------------------------------- 

--------Ainda sobre as piscinas fluviais, o Sr. Vereador Luís Pinho colocou à 

consideração do Executivo a aquisição de uma cadeira especial que permitisse o 

usufruto das piscinas por parte de cidadãos com mobilidade reduzida.-------------------- 

--------Continuando no mesmo assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho reiterou o pedido 

para que seja facultado aos vereadores da oposição o contrato e demais peças 

relativas ao ajuste direto para a aquisição da plataforma flutuante das piscinas fluviais, 

bem como informação sobre a fundamentação que sustentou o Ajuste Direto com 

recurso à permissão do disposto no artigo 24.º n.º 4 alínea c) do Código da 
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Contratação Pública. Neste contexto, quis saber ainda se foi dado cumprimento ao 

disposto no artigo 27.º- A do mesmo código – Consulta Prévia. ----------------------------- 

-------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho quis saber a que 

título foi concedida autorização à Sr.ª Deputada Municipal Ana Miguel Santos do PSD 

para participar na apresentação do documento de trabalho relativo à Estratégia Local 

de Habitação, que foi efetuada ao Executivo e à Comissão da Habitação da 

Assembleia Municipal no final da reunião de Câmara que decorreu no passado dia 23 

de junho, já que a mesma foi comunicada como sendo apenas para o Executivo e a 

mencionada comissão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------Disse ainda o Sr. Vereador Luís Pinho que esta situação o deixou muito 

desagradado, e que pretende protestar sobre a presença da Sr.ª Deputada Municipal 

na apresentação do documento em causa, porque, no seu entender, tal presença 

originou desigualdade no tratamento político, configurando prática antidemocrática.--- 

--------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho apresentou, para 

agendamento na próxima reunião, uma proposta sobre a distribuição gratuita de 

produtos de higiene feminina, reutilizáveis, nas escolas publicas do concelho, para 

combater a pobreza menstrual e promover hábitos de consumo ambientalmente mais 

sustentáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir o Sr. Presidente prestou os esclarecimentos às questões que foram 

colocadas sobre a obra de requalificação do caminho ribeirinho que liga Óis da Ribeira 

a Requeixo, informando dos motivos que atrasaram a obra e dos contactos que têm 

sido estabelecidos com a respetiva empresa adjudicatária, para alteração da data de 

inicio dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A finalizar este ponta da Ordem do dia, o Sr. Vereador Edson Santos 

parabenizou o Sr. Presidente pelo sucesso do AgitÁgueda, que começou da melhor 

forma e está a exceder as expetativas, quer em termos de visitantes e públicos, quer 

na qualidade dos espetáculos, atraindo à cidade milhares de pessoas de todo o país e 

do estrangeiro, afirmando que as pessoas já tinham saudades destes eventos e que 

isso se nota claramente. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 270/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - REMODELAÇÃO DA CASA DA ALTA VILA PARA 

INSTALAÇÃO DA INCUBADORA CULTURAL DE ÁGUEDA --------------------------------- 

------Tendo-se vistoriado, nos termos do artigo 398.º do Código dos Contratos 

Públicos, a totalidade da empreitada de Remodelação da Casa da Alta Vila, para 

Instalação da Incubadora Cultural de Águeda e verificando-se que a mesma se 

encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando 
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deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade proceder à 

receção definitiva da empreitada em causa. ------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 275/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - REPAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS A CADAVEIRA - 

MOUTEDO E A MOITA - LIMITE DO CONCELHO ---------------------------------------------- 

-------Analisado todo o processo e tendo-se verificado que, depois de vistoriada a obra 

de pavimentação dos Acessos a Cadaveira – Moutedo e a Moita – Limite do Concelho 

se verificou que todos os trabalhos da obra se encontram concluídos e na devida 

ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, 

deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o Empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade receber 

definitivamente toda empreitada. --------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 276/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS MARCOS, AGUADA DE 

CIMA - BARRÔ -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerando que depois de vistoriada toda a obra de Pavimentação da Rua 

dos Marcos, Aguada de Cima – Barrô, na freguesia de Aguada de Cima e na União de 

Freguesias de Barrô/Aguada de Baixo se verificou que a obra se encontra concluída, e 

na devida ordem, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou 

falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, receber definitivamente esta empreitada. -------------------- 

 ------AUTOS DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO  

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara analisou os respetivos processos e, tendo 

verificado que todas as obras se encontravam concluídas, nenhuma observação 

havendo a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou 

falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar os respetivos empreiteiros, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto nas alíneas d) e e) do n.º 

5 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), proceder às seguintes 

liberações de caução: ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 271/22 - REMODELAÇÃO DA CASA DA ALTA VILA PARA 

INSTALAÇÃO DA INCUBADORA CULTURAL DE ÁGUEDA -. 25% da caução 

existente; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 272/22 - ABERTURA DE VIAS NA ZONA DE AMPLIAÇÃO DO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - 30% da caução existente; -------------------- 

-------PROPOSTA 273/22 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA ENVOLVENTE 

AO CENTRO DE ARTES – RUA ARMINDO SANTOS E RUA JOAQUIM VALENTE DE 
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ALMEIDA - 15% da caução existente; -------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 274/22 - REPAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS A CADAVEIRA – 

MOUTEDO E A MOITA – LIMITE DO CONCELHO - 25% da caução existente; ------- 

--------PROPOSTA 277/22 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS MARCOS, AGUADA DE 

CIMA - BARRÔ - 40% da caução existente; ------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 280/22 - ESTRADA DE ÁGUEDA ATÉ A-DOS-FERREIROS 

(EN333) - MAPA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 1 - RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DATADO DE 27 DE 

JUNHO DE 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 

o n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o despacho 

do Sr. Presidente, datado de 27 de junho de 2022, através do qual, dada a 

circunstancia excecional e urgente, aprovou o mapa de trabalhos complementares n.º 

1 relativo à empreitada da Estrada de Águeda até A-Dos-Ferreiros (EN333), elaborado 

nos termos da informação técnica n.º 12/2022 da Divisão de Execução de Obras 

Municipais, datada de 24 de junho de 2022, onde se refere que na empreitada em 

apreço se realizaram os seguintes trabalhos: ----------------------------------------------------- 

--------Trabalhos complementares a preços de contrato (encargo do município: 100%), 

no valore de 74.284,27€; ------------------------------------------------------------------------------- 

--------Trabalhos complementares a preços de acordo (encargo do município: 100%) no 

valor de  24.204,00€; ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Trabalhos a menos no valor de -9.420,00€; ------------------------------------------------ 

--------A estes valores será adicionado o IVA. ----------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 279/22 - EMPREITADA DE “ESTRADA DE ÁGUEDA A Á-DOS-

FERREIROS (EN333)” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL - 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA -------------------- 

-------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no  

n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ainda ao abrigo 

do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o despacho 

proferido pelo Senhor Presidente, datado de  29 de junho de 2022, através do qual, 

dada a circunstancia excecional e urgente, aprovou a minuta do 1.º Contrato Adicional 

da empreitada de “Estrada de Águeda a Á-dos-Ferreiros (EN333)”, a qual foi presente 

e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião. ----- 

--------OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 281/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - PROCESSO 

DE OBRAS N.º 126/22 ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando 

que a pretensão se enquadra nas condicionantes de isenção de controlo prévio, 

definidas no n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, aprovar o destaque de uma parcela de 

terreno com a área de 1.085,20m2, de um prédio sito na rua do Carvalhedo, no lugar 

de Redonda, freguesia de Valongo do Vouga, com a área total de 3.351m2, sendo a 

área da parcela sobrante de 2.265,80m². ---------------------------------------------------------- 

--------O prédio é propriedade de Maria Elisabete Correia Almeida Ferreira. ------------- 

--------PROPOSTA 282/22 - ACEITAÇÃO DE PT (POSTO DE SECCIONAMENTO), 

LOCALIZADO FORA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA E À ESTREMA DA 

PARCELA, NOS TERMOS DO ESTABELECIDO NO N.º 2 DO ARTIGO 20.º DO 

REGULAMENTO DO PLANO DE PORMENOR DO PEC – PROCESSO DE OBRAS 

N.º 335/16 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e do estabelecido no n.º 2 do artigo 20.º do Regulamento da 

Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor, na atual redação que foi republicada em 

Anexo à 1.ª Alteração à Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial do Casarão - Águeda, publicada em 23 de março do corrente ano, no 

Diário da República, n.º 58, 2.ª série, aceitar a solução apresentada para a instalação 

de um PT (posto de seccionamento), no lote13K, no Parque Empresarial do Casarão 

requerido pela empresa FJ Bikes Europe, Lda. -------------------------------------------------- 

--------JUNTAS DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 283/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO À JUNTA DE FREGUESIA 

DE AGUADA DE CIMA, NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DA ELEVAÇÃO DE 

AGUADA DE CIMA A VILA - XXV ANIVERSÁRIO ---------------------------------------------- 

--------Face ao referido na proposta que foi presente e considerando o interesse e 

impacto que as comemorações da elevação de Aguada de Cima a Vila - XXV 

Aniversário, têm para a Freguesia e para o Concelho, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 3.600,00€ à Junta de Freguesia 

de Aguada de Cima . ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------De igual modo foi deliberado, em conformidade com o disposto na alínea j) do 

artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter este assunto à 

consideração da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 284/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO À JUNTA DE FREGUESIA 

DE VALONGO DO VOUGA, NO ÂMBITO DO EVENTO “FESTAS DA VILA 2022” ---- 

------- Face ao exposto na proposta que foi presente, e considerando o interesse e 
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impacto que esta iniciativa tem para a Freguesia e, simultaneamente, para o 

Concelho, a Câmara deliberou por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de 

Valongo do Vouga um apoio financeiro no valor de 3.600,00€, destinado a 

comparticipar a realização do evento “Festas da Vila 2022” que se realizou nos dias 

16, 17, 18 e 19 de junho último. ---------------------------------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, nos termos do disposto na alínea j) do artigo 25º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter este assunto à consideração da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ---------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 285/22 - APROVAÇÃO DOS APOIOS EXTRAORDINÁRIOS AOS 

GRUPOS FOLCLÓRICOS E ETNOGRÁFICOS PARA 2022 --------------------------------- 

---------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano apresentou declaração de conflito de 

interesses relativamente à proposta seguinte pelo que não participou na análise nem 

na votação da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 285/22 - Tendo em conta o descrito na proposta que foi presente, e 

no seguimento do pedido apresentado pelos grupos folclóricos e etnográficos no dia 

09 de maio último, para um apoio extraordinário, que lhes permita fazer face à 

necessidade de reposição de trajes danificados pelo tempo e também de reparação de 

alguns instrumentos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a cada um dos 

grupos a seguir indicados a verba de 2.500,00 €, nas condições de abdicarem das 

candidaturas à execução do plano anual de atividades e à aquisição/manutenção de 

instrumentos/fardamentos apresentadas em 2022, ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1); e de assumirem o compromisso de 

fazer uma atuação em data a acordar com a Autarquia, o que foi aceite por cada uma 

delas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos; Associação Cultural e 

Recreativa ‘Os Fidalgos da Trofa’; Casa do Povo de Valongo do Vouga; Centro 

Cultural e Recreativo de Crastovães; Grupo de Danças e Cantares de Vale Domingos; 

Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata do Vouga; Grupo Folclórico da Região do 

Vouga e Grupo Folclórico Senhora da Saúde. ---------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 286/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO 

JUNTOS SOMOS ARTE, NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO DE 

GUARDA-CHUVAS 2022 ------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerando o descrito na proposta que foi presente e atendendo ao facto que 

esta iniciativa faz parte de um evento organizado pelo município de Águeda, que 

procura valorizar as tradições locais e sendo intenção da Autarquia associar-se à 

organização desta iniciativa em concreto, à semelhança do que sucedeu em anos 
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anteriores, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Juntos Somos 

Arte, pela sua participação na organização do Concurso de Guarda-chuvas, um apoio 

financeiro no valor de 1.000,00€. --------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 287/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO 

DA ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA DE ÁGUEDA -  

2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou por unanimidade, 

atribuir um apoio financeiro, no valor de 6.500,00€, ao Grupo de Danças e Cantares de 

Vale Domingos, pela organização do Festival Internacional de Dança de Águeda, nos 

termos do Protocolo que foi presente e aprovado e se encontra arquivado na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião.-------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 289/22 - ATRIBUIÇÃO À ASKIP – ASSOCIAÇÃO SHOTOKAN 

KARATE INTERNACIONAL PORTUGAL, PELA PARTICIPAÇÃO DA ATLETA 

INDIVIDUAL VANESSA COSTA, NO 15.º CAMPEONATO EUROPEU DE SHOTOKAN 

NA HOLANDA, EM JULHO ---------------------------------------------------------------------------- 

-------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente e atendendo à estratégia autárquica de 

desenvolvimento desportivo, assim como à importância destas iniciativas para a 

prática desportiva e para a promoção destas modalidades, atribuir um apoio financeiro 

à ASKI – Associação Shotokan Karate Internacional Portugal, no valor até 634,74€, 

para fazer face às despesas relacionadas com a participação da atleta Vanessa Costa 

no Campeonato Europeu de Karate SKIEF na Holanda, em conformidade com o 

respetivo Contrato-Programa que foi presente e aprovado e se encontra arquivado na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. ------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 290/22 - ALTERAÇÃO AO CONTRATO PROGRAMA N.º 14/2022- 

-------De seguida, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida, com vista a permitir uma 

gestão e dinamização conjuntas da Piscina Fluvial do Rio Águeda, aprovar a alteração 

ao n.º 5 da Cláusula Quarta do Contrato-Programa n.º 14/2022, oportunamente 

celebrado com o Clube Sport Algés e Águeda XXI, nos termos do exposto na Adenda 

que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda 

desta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 291/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO CÓDIGO 

REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – ASSOCIATIVISMO CULTURAL, 

RECREATIVO E JUVENIL (F1) ----------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano apresentou declaração de conflito de 

interesses relativamente à proposta seguinte pelo que não participou na análise nem 
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na votação da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 291/22 - No prosseguimento dos trabalhos a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir os apoios financeiros para o ano de 2022, no âmbito do Código 

Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil 

(F1), que se encontram mencionados na proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. ------------------------- 

---------PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO ---------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 288/22 - AGITÁGUEDA 2022 – CONHECIMENTO DOS 

PATROCÍNIOS DO EVENTO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DOS BARES E 

VENDEDORES AMBULANTES ---------------------------------------------------------------------- 

---------A terminar os trabalhos a Câmara tomou conhecimento dos patrocínios do 

Evento e da exploração de espaços dos Bares e dos Vendedores Ambulantes.--------- 

---------Eram 16:45 horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da 

qual para constar se lavrou a presente ata que eu, ERCÍLIA PIRES GONÇALVES, 

Técnica Superior, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. ------------------ 
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