
 ACTA N.º 4 

Acta da Sessão Extraordinária  do dia 28 de Maio de 2002 

--------.Aos vinte e oito dias do mês de Maio de dois mil e dois, pelas vinte horas e trinta minutos, no Edifício dos 

Paços do Concelho e na sua Sala de Sessões, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do Senhor 

Doutor Mário Júlio de Almeida Costa, secretariado pelo senhor  Manuel da Rocha Pereira e pelo senhor Hugo 

Ribeiro Jorge, respectivamente primeiro e segundo secretários. ------------------------------------------------------- 

-------- A sessão extraordinária da Assembleia foi convocada a requerimento do Senhor Presidente da Câmara nos 

termos e com objecto indicados nos artigos 50º, n.º 1, alínea a), 53º, n.º 2, alínea d) e 64º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ou seja, para autorização 

de um empréstimo bancário a contrair até ao valor de 2 500 000 (dois milhões e quinhentos mil) Euros. O referido 

requerimento  foi instruído com observância do disposto no artigo 53º, n.º 7, do mesmo diploma. -------- Feita a 

chamada, verificou-se que faltaram à presente Sessão os seguintes deputados municipais: Cármina Ângela Sérgio 

Almeida Neves Furtado, Manuel Santos Mourão e Maria Elisabete Cruz Cardoso. --------------------- 

-------- Justificou a falta à presente Sessão a senhora deputada Cármina Ângela Sérgio Almeida Neves Furtado, 

sendo substituída pelo senhor Décio dos Reis Cardoso.  ------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente da Assembleia lembrou o único ponto da Ordem do Dia e, uma vez que, de harmonia 

com o artigo 16º, n.º 2, do Regimento da Assembleia, não há período de “Antes da Ordem do Dia”, concedeu de 

imediato a palavra ao Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo, o senhor Presidente da Câmara de imediato passou a explicar à Assembleia a forma como o 

processo decorreu, desde que começou a ser discutido na reunião de Câmara de dia 10 de Maio. Afirmou estar tudo 

a ser feito como indica a legislação em vigor e que a autarquia pode pagar um empréstimo que venha eventualmente 

a contrair. Afirmou ainda que, embora a lei só obrigue a um mínimo de três, foram contactadas todas as instituições 

bancárias do município para apresentarem propostas, bem como uma outra de fora que se disponibilizou a trabalhar 

com o município de Vagos. As obras a que se destina o empréstimo são aquelas que se prevê não virem a ser 

financiadas pelo Quadro Comunitário de Apoio, a saber, construção do Estádio Municipal; aquisição de terrenos 

para o Estádio Municipal; construção da Piscina de Alta Competição; drenagem das Águas Residuais na EN 333-1, 

no Boco e Ouca; drenagem das Águas Residuais na EN 335, em Salgueiro; construção do Centro de Saúde de 

Vagos; construção do Posto Médico de Ponte de Vagos; aquisição de terrenos para Serviços Individuais de Saúde; 

aquisição do Externato de S. João; requalificação urbana da Zona escolar e Desportiva de Vagos; aquisição de 

terrenos para Desporto, Recreio e Lazer. Este financiamento permitirá a execução de obras necessárias ao concelho, 

e assim os fundos provenientes do Fundo de Equilíbrio  Financeiro (FEF) poderão ser canalizados para obras a 

realizar em todas as freguesias do concelho. De seguida, referiu que as instituições bancárias que responderam às 

solicitações da Câmara foram a Caixa Geral de Depósitos, o Banco Espírito Santo, a Nova Rede e o Banco Alves 

Ribeiro. Analisadas essas propostas e tendo em conta as taxas de juro e o período de carência, considerou-se como 

melhor proposta a apresentada pela Caixa Geral de Depósitos. Finalmente reafirmou que a autarquia tem condições 



para pagar este empréstimo, pois haverá uma gradual redução com os encargos de anteriores empréstimos.------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos senhores deputados que quisessem intervir.------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira propôs que a reunião se organizasse em duas etapas ou partes, uma 

primeira em que se discutissem os pedidos de empréstimos em geral e uma segunda etapa em que se discutisse este 

pedido de empréstimo em concreto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou esta proposta à apreciação dos deputados; como ninguém se 

opôs, a reunião passou a organizar-se dessa forma. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido questionou o senhor Presidente da Câmara se a capacidade de 

endividamento da Câmara é proporcional à capacidade de pagamento de amortizações e juros ao longo dos anos.--- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira referiu que se regozijava com o facto de a Câmara reconhecer a 

difícil situação financeira do município, colocado por um lado num espartilho e por outro numa camisa de sete 

varas, que obriga à contratação de um empréstimo, ainda para mais numa altura em que o actual governo de 

coligação PSD-CDS/PP cortou na capacidade de endividamento dos municípios, sem olhar às diferenças entre eles e 

prejudicando os concelhos que, como o de Vagos, têm ainda muito que investir para atingir os níveis de 

desenvolvimento e de qualidade de vida. Manifesta-se por isso de acordo com a contratação de um empréstimo, 

considerando que se podia ir mais longe  uma vez que ele não esgota a capacidade de endividamento da Câmara e 

que é provável que as restrições se mantenham. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela, usando da palavra, considerou o senhor deputado Jorge Luís como um 

“acérrimo defensor do Partido Socialista e referiu que as dificuldades e restrições que ele abordou se devem à “má 

gestão socialista” , que todos iremos sentir na pele. Mas mostrou-se satisfeito por perecer que o deputado do PS irá 

votar a favor da contratação de um empréstimo. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís respondeu à intervenção do senhor deputado Fernando Capela da seguinte 

forma: “Eu não sei o que é que o senhor deputado Capela entende pelas dificuldades em que o Partido Socialista 

deixou a Nação; eu não sei o que é que o senhor deputado Capela entende por crise financeira. O que eu sei é que o 

déficit atingido pelo Partido Socialista no último ano foi inferior ao menor déficit que alguma vez atingiram os 

governos do PSD. O que é claro é que o déficit que foi de 3% e é hoje assente, apesar de na campanha eleitoral o 

seu chefe ter dito que seria de 5% e que baixava os impostos, afinal é só de 3% e subiu os impostos, mas apesar 

disso e com toda a clareza, não me parece que se possa falar em crise financeira e é melhor termos algum 

cuidadinho quando dizemos as coisas, porque se falamos em crise financeira quando o déficit do Estado é de 3%, o 

que é que havemos de dizer da Câmara Municipal de Vagos, que tem vindo a ser governada quer pelo PSD quer 

pelo PP e que o déficit é de 13,3%, ou seja, quase cinco vezes mais do que o déficit nacional. É bom que tenhamos 

algum cuidado quando dizemos as coisas e o tempo é capaz de vir a dar muitas razões a muita gente e é capaz de vir 

a tirar muita razão ao senhor Fernando Capela.” --------------------------------------------------------------------------- 



-------- De seguida o senhor deputado António Nunes lembrou que pouco tempo antes se fez um regabofe e se 

acusou o anterior presidente da Câmara e o CDS-PP de terem deixado a autarquia num caos e a capacidade de 

endividamento ser de cerca de 400.000 contos. Considerou assim que alguém mentiu nessa altura ou está a mentir 

agora, uma vez que se está a pedir mais dinheiro que o referido nessa altura. Por isso aconselha a que se pense 

muito bem antes de falar e se tenha a certeza antes de prestar informações. Questionou ainda o porquê deste 

empréstimo, se vem só facilitar a administração de uma casa cheia de dinheiro, porque não foi isso o proposto na 

campanha eleitoral, onde afirmaram ir buscar fundos que o presidente anterior não tinha sido capaz de os ir buscar. 

Considera não haver tantas dificuldades, ainda para mais num momento em que o governo é do mesmo partido da 

Câmara. Por isso refere que é bom pensar que todos têm um telhado de vidro e que não demorou muitos dias para 

que a pedra espartilhasse o vidro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela respondeu ao senhor deputado António Nunes com a seguinte 

explicação: os anteriores executivos também pediram empréstimos, a saber, 30 de Setembro de 1994, 1.246.994 €; 

17 de Março de 1997, 95.574 €; 2 de Setembro de 1999, 89.073 €; 2 de Julho de 2001, 84.795 €; 16 de Janeiro de 

2001, 399.038 € e 748.196 €. Por isso, e feitas as contas, os valores até foram maiores. Referiu ainda que em 1994 

votou favoravelmente ao pedido de empréstimo. Quanto à situação financeira, considerou que a actual é bastante 

pior do que a de há oito anos, não havendo necessidade para mentiras como quando o anterior presidente referiu 

numa entrevista que a Câmara não está de tanga e que as dívidas correntes são de 650.000 contos quando são de 

818.000 contos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio seguidamente o senhor deputado Joaquim Plácido que entendeu que há empréstimos que vencem 

nos próximos dois a três anos e que o período de carência deste empréstimo é de três anos, pelo que quando ele 

começar a ficar caro, já não existem encargos com outros empréstimos. Por isso disse ao senhor deputado António 

Nunes que o dinheiro não será todo gasto repentinamente, além de que a atitude da Câmara em pedir o dinheiro para 

obras e não para pagar dívidas é inteligente, pois assim não dá uma má imagem do concelho e permite um prazo 

maior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís entendeu esclarecer a Assembleia sobre a sua posição aquando da discussão 

do Orçamento e Plano de Actividades, recordando que na altura situou a capacidade de endividamento entre 400 mil 

e 1 milhão de contos. Quanto à contratação de um empréstimo considera-a necessária, defendendo porém que não se 

pode dizer que a gestão tem sido bem feita, porque se a Câmara tivesse de pedir dinheiro para um saneamento 

financeiro, aquilo que no seu ponto de vista deveria ser feito, esgotaria a sua capacidade de endividamento. Por isso 

considera que a gestão anterior foi má, que este executivo está a pedir dinheiro mas não o pode investir porque tem 

dívidas, tem um estádio em construção que agora não pode parar, mas que se existe capacidade de endividamento é 

porque esta depende da situação da Câmara com a Banca e não da situação com os fornecedores. ----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes afirmou que as coisas têm de ser claras. Considera que a situação não é 

assim tão má, dizendo que “se eu estou  na falência, ninguém me fia nem tenho crédito”. Por isso está de acordo 



com o senhor deputado Jorge Luís, pois o empréstimo devia ser para saneamento financeiro e para pagar a quem se 

deve e não para acumular dívidas. Afirmou ainda sentir-se no direito de reclamar contra este empréstimo pois o sul 

do concelho tem sido penalizado. Se algumas freguesias têm alguma coisa é porque os seus habitantes se têm 

esforçado, uma vez que os apoios do município têm sido poucos. ------------------------------------------------------------ 

-------- Ao usar da palavra, o senhor deputado Décio Cardoso questionou o porquê de não se pedir mais dinheiro, 

uma vez que a capacidade de endividamento é pequena e que existem desequilíbrios, afirmando que só continua a 

ver obras em Vagos e nada nas freguesias, como na sua onde continua a não ter água.------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Helena Marques manifestou o seu desagrado pela discussão, apelando à dignidade, pois 

considerou não se estar a trabalhar pelas freguesias e pelo concelho mas a fazer-se um comício político e campanha 

eleitoral. Por isso apelou para todos serem dignos, pois todos os deputados e a Câmara estão na Assembleia para 

trabalhar para o concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida o senhor Presidente da Câmara usou da palavra para responder às questões colocadas. Pediu aos 

deputados que fizessem um esforço para entender as suas explicações, mas que, se tivessem dúvidas, as colocassem 

em vez de fazer afirmações que não correspondem à verdade. Recordou que na Assembleia anterior ele e os 

serviços técnicos foram questionados acerca da capacidade de endividamento e que se verifica que o valor está mais 

próximo daquele que ele indicou na altura, cerca de 400.000 contos, do que a alternativa apresentada, cerca de 1 

milhão de contos. Referiu que a possibilidade de contracção de empréstimos não tem a ver com a situação financeira 

da Câmara mas com a possibilidade de a Câmara pagar esses empréstimos. Apresentou depois uma correcção ao 

senhor deputado Jorge Luís, afirmando que antes de contrair este empréstimo, a Câmara tem a sua capacidade de 

endividamento hipotecada em cerca de 55,3% mas quando este empréstimo começar a vencer amortizações e juros, 

mantendo-se esta situação, lançaria a Câmara para valores de aproximadamente 100%, uma vez que existem 

empréstimos a ser pagos que totalizam cerca de 485.000 contos. Esclareceu ainda que é necessário entender o que é 

um período de carência, pois no caso deste empréstimo só passados seis meses se começarão a pagar as taxas de 

juro e só passados três anos as amortizações do empréstimo. Reafirmou ainda que o dinheiro se destina às obras em 

curso e às obras projectadas que não tenham cabimento no Orçamento Geral do Estado e que não podem ser 

apresentadas a concurso do Quadro Comunitário de Apoio. Defendeu que o pedido deste empréstimo é uma medida 

de boa gestão, pois um empréstimo para saneamento financeiro tem taxas de juro mais elevadas, um período de 

carência menor e tem um limite de doze anos. Por isso o que está em causa não é o sul do concelho mas os actos do 

anterior executivo, que deixou situações que agora têm de ser resolvidas com a contracção de um empréstimo. ------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida o senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs a passagem à segunda etapa da reunião, a 

discussão deste pedido de empréstimo em concreto. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o senhor deputado Décio Cardoso, questionando o senhor presidente da Câmara acerca das formas 

de gerar receitas, que não passam só pelo citado FEF ou por empréstimos. Referiu que se podia gerar dinheiro com 

a venda de lotes da zona industrial, dos terrenos do campo de futebol.------------------------------------------------------- 



-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou dar razão ao senhor deputado mas que a situação do mercado 

imobiliário não é vantajosa. Os lotes do campo de futebol foram postos à venda anteriormente, prevendo-se um 

encaixe de cerca de 210.000 contos, mas os interessados acharam os preço elevados, além de requererem as infra-

estruturas feitas. No que respeita aos lotes da zona industrial, já não há nenhum para vender. Outras possibilidades 

passariam, por exemplo, pelos terrenos da floresta. Mas o Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora não está 

ainda concluído. O Parque de Campismo está registado em nome do comprador e está o processo em curso no 

Tribunal Judicial de Vagos. Os Lotes da Praia da Vagueira possivelmente reverterão para amortizar a dívida ao 

dono do parque de campismo. Afirmou ainda que em seis meses não é possível encontrar formas alternativas de 

gerar receitas, pois passam por regulamentos que estão a ser elaborados. Por isso este pedido de empréstimo é para 

resolver situações delicadas e urgentes. E é uma acção equilibrada, tendo em conta as possibilidades do município 

pagar e gerar receitas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Manuel Manangão questionou o senhor Presidente da Câmara acerca do valor do 

empréstimo, uma vez que na aprovação do Orçamento para 2002 estava previsto um pedido de empréstimo de 

282.010 Euros e agora se pedem 2.500.000 Euros. Questionou ainda se a sua utilização será imediata ou se 

estenderá para outros exercícios. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que este empréstimo será utilizado em dois a três anos, uma vez que 

algumas obras se prolongam durante este espaço de tempo. Quanto ao valor de 282.010 Euros, já orçamentados, é 

aquilo que já está contraído mas ainda não foi utilizado, presumindo-se no entanto a sua utilização. Mas após a 

aprovação do Tribunal de Contas, será feita uma alteração ao orçamento para cabimentar esta nova verba.----------- 

-------- Seguidamente o senhor deputado Jorge Luís Oliveira referiu-se à intervenção do senhor deputado Décio 

Cardoso , achando que ela não cabia nesta reunião, dirigida somente à contratação de um empréstimo. Considerou 

estranho discutir esse assunto nesta reunião, quando isso devia ter sido feito aquando da aprovação do Plano de 

Actividades e Orçamento e da Conta de Gerência de 2001, que revela que constantemente os orçamentos são 

empoladíssimos, com verbas que nunca se concretizam. E lembrou o senhor deputado Décio Cardoso que é preciso 

ter em conta despesas que não estão orçamentadas, além de todos os casos que estão pendentes em tribunal. 

Afirmou que tem alertado anualmente para esta situação, que é necessário trabalhar para o futuro mas ter memória 

para não esquecer as asneiras do passado, que em Vagos são da única responsabilidade dos partidos maioritários na 

Câmara e na Assembleia Municipal. Manifestou depois a sua preocupação acerca dos prazos a cumprir junto do 

Tribunal de Contas para que o pedido de empréstimo seja autorizado.------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que a interpretação que faz da lei é que a Câmara está dentro dos 

prazos legais. Afirmou ainda que muitos municípios estão a fazer pedidos de contracção de empréstimos e que o 

poder central não pode asfixiar as autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Luísa Costa questionou o senhor Presidente da Câmara acerca dos montantes destinados 

a cada uma das obras previstas no pedido do empréstimo e do critério utilizado para definir esses montantes. ---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor Presidente da Câmara respondeu que o critério utilizado foi o do custo que as obras poderão 

assumir e que os valores são os seguintes: construção do Estádio Municipal – 1.000.000 €; aquisição de terrenos 

para o Estádio Municipal – 100.000 €; construção da Piscina de Alta Competição – 250.000 €; drenagem das Águas 

Residuais na EN 333-1, no Boco e Ouca – 50.000 €; drenagem das Águas Residuais na EN 335, em Salgueiro – 

50.000 €; construção do Centro de Saúde de Vagos – 500.000 €; construção do Posto Médico de Ponte de Vagos – 

100.000 €; aquisição de terrenos para Serviços Individuais de Saúde – 100.000 €; aquisição do Externato de S. João 

– 125.000; requalificação urbana da Zona escolar e Desportiva de Vagos – 175.000 €; aquisição de terrenos para 

Desporto, Recreio e Lazer – 50.000 €.------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido interveio de seguida, dizendo ao senhor deputado Décio Cardoso que se 

há património para vender, que será gerador de receitas, o anterior executivo podia tê-lo feito. Referiu depois que as 

Assembleias se deveriam realizar após as entrevistas do anterior presidente da Câmara, uma vez que todas as 

questões colocadas na Assembleia são também colocadas no jornal. Finalmente. Mostrou-se de acordo com o 

senhor deputado Jorge Luís, quando ele referiu que a diferença está em que este executivo quer ir buscar dinheiro à 

banca e o outro queria ir buscar aos fornecedores. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Paulo Frade afirmou não costumar responder às afirmações de outros deputados, mas 

considerou graves as insinuações feitas em relação a alguma imprensa recém implantada em Vagos. Quis depois 

esclarecer a sua posição acerca deste pedido de empréstimo, afirmando que vai votar contra. Numa alusão ao 

espírito desportivo, ao número onze das freguesias, considera que a Câmara tem mostrado inércia, tem-se entretido 

a jogar à “bisca lambida” e considera que o processo tem sido mal conduzido, uma vez que se fez um Plano de 

Actividades e um Orçamento e que só depois se pediu um empréstimo. Referiu posteriormente que na última 

Assembleia teve uma “teima” com o senhor Presidente da Câmara, acerca da capacidade de endividamento. O 

Senhor deputado defendia que era de cerca de 1.000.000 de contos, conforme documento que conhecia do Dr. 

Laerte, e documento de um economista vaguense,  Dr. Óscar Gaspar, enquanto que o senhor Presidente da Câmara 

defendia que  era de  cerca de 400.000 contos. Como agora pede mais dinheiro, o senhor deputado não sabe se essa 

atitude do senhor Presidente da Câmara se deveu a demagogia, a incúria e incompetência ou a mero 

desconhecimento. Considera ainda que essa discrepância é lamentável e é uma falta de respeito para com os 

munícipes e contribui para um cada vez maior descrédito do executivo. Justifica assim o seu voto contra o pedido de 

contracção de um empréstimo com base na falta de explicações do executivo acerca dos valores da capacidade de 

endividamento e com base na lentidão de todo este processo. -------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Décio Cardoso usou do direito de resposta em relação às afirmações do senhor Deputado 

Joaquim Plácido, considerando não ser um crime pedir esclarecimentos. Afirmou ainda que quanto ao jornal e à 

referida entrevista, era uma novidade pois não tinha dela conhecimento. --------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela lembrou ao senhor deputado Paulo Frade que esta Câmara está a 

trabalhar mais rápido, pois o anterior executivo pediu o empréstimo somente em Setembro. Além disso, afirmou que 

o seu voto contra mostra a pessoa que ele é, que não se pode esquecer das suas responsabilidades na anterior gestão. 



Afirmou ainda que em 1994 alertou sucessivamente o presidente de então para a necessidade de contrair um 

empréstimo, para acabar com as bocas e saldar as dívidas. Dívidas correntes  que eram muito menores na altura do 

que as de agora, eram cerca de um terço. Mas que na altura a bancada do PSD assumiu, votando mesmo 

favoravelmente a contracção de um empréstimo. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Helena Marques considerou que as afirmações e a tomada de posição do senhor 

deputado Paulo Frade, fosse qual fosse a decisão do executivo, seriam de carácter destrutivo. Referiu que a crítica é 

necessária mas se for feita de forma construtiva. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que opta por respeitar sempre as declarações de voto dos vereadores 

ditos da oposição. Por isso esteve para não intervir sobre as declarações do senhor deputado Paulo Frade, que 

pergunta e responde de seguida, atingindo por vezes laivos de insulto. Disse que se o senhor deputado fizer um 

esforço, verá que a afirmação acerca da capacidade de endividamento obteve respostas diversas e que não pode 

insinuar acerca da capacidade da Chefe de Serviços Administrativos e do Economista da Câmara. Referiu 

novamente que há uma diferença entre  capacidade real e capacidade legal e que é necessário medir o que se diz.--- 

-------- O senhor  deputado  Paulo Frade  afirmou que não pede para defender a honra porque não se sente ofendido. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira referiu que as contas feitas pelo Dr. Óscar Gaspar estão correctas e 

são as que decorrem da lei das finanças locais. Além disso, na Assembleia anterior, não se apontaram valores 

exactos, tendo no entanto o senhor Presidente apontado um valor próximo do que é a capacidade real de 

endividamento, ou suja, aquilo que a Câmara pode pagar. Por isso, aquilo que ele pretende clarificar, é que a 

Câmara não pode endividar-se muito além dos valores deste empréstimo, pois necessita também de fundos para 

fazer face a outras despesas, como são as dívidas a particulares e as dívidas a fornecedores.----------------------------- 

-------- O senhor deputado José Luís Santos questionou o senhor Presidente da Câmara acerca dos 50.000 Euros 

destinados a aquisição de terrenos para Desporto, Recreio e Lazer, se essa aquisição era feita só em Vagos ou 

também noutras freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que esses fundos se destinam a terrenos junto do Estádio Municipal. 

Para a aquisição de terrenos nas freguesias têm sido utilizadas as verbas do Município.---------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou então a votação o pedido de empréstimo, tendo-se apurado o 

seguinte resultado: 2 (dois) votos contra, 5 (cinco) abstenções e 23 (vinte e três) votos a favor. Foi assim autorizada 

a contratação  do empréstimo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Passou-se de seguida ao período de intervenção do público, onde foi autorizado ao senhor deputado Jorge 

Luís Oliveira intervir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A sua intervenção foi no sentido de alertar para a pretensão do Ministro das Obras Públicas, Transportes e 

Habitação de acabar com as  “SCUT” (auto-estradas  sem custos para o utilizador), que seria extremamente gravoso 

para o concelho de Vagos, uma vez que se trata de uma obra estruturante, essencial para o desenvolvimento e para a 

segurança dos vaguenses. Afirma esperar que a construção da obra não seja posta em causa e que não se paguem 



portagens nesta zona, propondo assim que haja uma mobilização dos vaguenses e uma atitude a tomar, por exemplo, 

na próxima sessão da Assembleia. ------------------------------------------------------------ 

-------- De imediato, o segundo  secretário, Hugo Ribeiro Jorge, procedeu à leitura da minuta da acta da presente 

Sessão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O senhor Presidente da Mesas colocou a minuta da acta à votação. A mesma foi aprovada por unanimidade.- 

-------- E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Sessão da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


