
ACTA N.º 5 

Acta da Sessão Ordinária  do dia 28 de Junho de 2002 
1ª Reunião – Dia 28 de Junho de 2002 

 

--------.Aos vinte e oito dias do mês de Junho 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 Almeida Costa, secretariado pelo senhor  Manuel da Rocha Pereira e pelo senhor Hugo Ribeiro 

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

-------- Feita a chamada, verificou-se que faltaram à presente Reunião os seguintes deputados municipais: Carlos 

Alberto Soares Costa Pereira, Profª. Cármina Ângela Sérgio Almeida Neves Furtado, Manuel José Ferreira 

Bogalho, Manuel Santos Mourão e Vítor Jesus Ferreira Silva.----------------------------------------------------------------- 

-------- Da parte do executivo estavam presentes o senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Cruz e os senhores 

vereadores Mário Reis Pedreira, Dr. Jorge Simões, António Graça, Dr. Paulo Neta e Álvaro Rosa.--------------------- 

-------- Justificaram a falta à presente Reunião todos os deputados acima indicados, tendo a senhora deputada 

Cármina Furtado sido substituída pelo senhor Décio Cardoso e o senhor deputado Manuel Bogalho sido substituído 

pelo senhor Manuel Nogueira.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- De seguida, o senhor Presidente da Mesa referiu-se à correspondência recebida e expedida, ficando a mesma 

ao dispor dos senhores deputados para eventual consulta. No âmbito desta correspondência, referiu que no dia trinta 

de Abril último, a Comissão Política Concelhia de Vagos do Partido Socialista enviou ao senhor Presidente da 

Assembleia um ofício em que confirma a rectificação feita pelo senhor deputado Jorge Luís Oliveira, na sequência 

de uma indicação do mesmo Presidente, quanto ao facto da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ter sido aprovada em 

30 de Novembro de 2001, e não em Janeiro de 2002, com a participação de todos os partidos representados na 

Assembleia da República. O senhor Presidente da Assembleia saudou esta rectificação, uma vez que se impõe, 

como disse, assegurar o rigor dos elementos constantes nas actas.------------------------------------------- -------- Ainda 

no uso da palavra, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à discussão as actas das duas últimas 

Sessões, cujas cópias haviam sido remetidas aos senhores deputados. Propôs que eventuais correcções sejam feitas 

no original da acta e não nas actas posteriores, pois uma futura consulta poderá sair prejudicada se a acta não 

contiver o registo fiel da respectiva sessão. Essa proposta foi aprovada por unanimidade.---------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido apresentou uma proposta de correcção, na acta número quatro, na folha 

número três, verso, pois tinha-se referido ao anterior executivo e não ao executivo em funções.------------------------- 

-------- Registada a correcção, as actas número três e quatro foram aprovadas com uma abstenção e 28 votos a 

favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------- Usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira, afirmando que se absteve na votação da aprovação 

das actas referidas uma vez que não as leu. Afirmou ainda lamentar que mais uma vez não se tenha cumprido o 



dispositivo legal que obriga a que a informação do senhor Presidente da Câmara chegue aos deputados com pelo 

menos 48 horas de antecedência. Questionou depois o executivo sobre o andamento do pedido de empréstimo e se 

houve dificuldades no Tribunal de Contas. Inquiriu também sobre a demolição de prédios em ruínas, pois e no que 

respeita à freguesia de Vagos, só conhece um que foi demolido e quem o fez  foi o proprietário. Outra questão diz 

respeito a financiamentos e a uma entrevista do anterior presidente da Câmara, que afirmou haver dinheiro para o 

Estádio Municipal, conforme assegurado pelo gestor daquela área do Quadro Comunitário de Apoio, seu 

conterrâneo. Pergunta assim se o executivo já contactou ou o anterior Presidente ou essa pessoa em causa, para 

saber que passos dar para assegurar esse financiamento, afirmando que poderá ajudar a saber quem é essa pessoa. 

Para terminar, referiu que pretende apresentar à Assembleia uma moção sobre as  “SCUT” (Vias sem custos para os 

utilizadores).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido enalteceu a presença dos vereadores da oposição, mas lamentou a falta 

da Rádio. De seguida questionou a Câmara sobre o problema das lombas da Estrada de Alta Tensão, uma vez que já 

há alcatrão, sobre a legalidade dos balneários da Praia da Vagueira, tendo enaltecido esta construção e o 

embelezamento proporcionado pela reconstrução do cordão dunar. Questionou ainda acerca do preço do arranjo da 

Estrada Florestal, que foi alargada em cerca de 1.5 metros. Quanto às Marchas Populares, afirmou ser um 

espectáculo maravilhoso, tendo no entanto recordado uma entrevista antiga do anterior Presidente da Câmara, onde 

referia que havia um presidente de uma junta de freguesia que não quis ou não foi capaz de organizar as marchas e 

que por isso essa junta devia mudar, pois o seu Presidente punha o interesse do partido à frente do interesse das 

pessoas. No seguimento destas afirmações, o senhor deputado referiu que o presidente da junta que no corrente ano 

não participou nas marchas, não o terá feito por estas razões e nem essa é a postura do actual Presidente da Câmara. 

Para terminar, inquiriu sobre a possível construção do esporão da Vagueira e sobre a dívida à tipografia Cruz & 

Cardoso, desejando saber se são ou não publicações da Câmara.---------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Manuel Manangão enalteceu o sentido do dever dos autarcas em funções e as obras 

camarárias em curso, destacando a estrada da Fareja à Pedricosa, a ligação da Lavandeira a Fontão e a ligação do 

Vale das Maias à Lavandeira, para abrir em breve. Referiu, no entanto, que a falta de sinalética e de placas 

toponímicas reflectem um atraso social e cultural que deseja ver ultrapassado, no sentido de projectar turisticamente 

o concelho. Propôs assim que a Assembleia vote uma recomendação para que os serviços da Câmara promovam, em 

conjunto com as juntas de freguesia, uma renovação da sinalética e da toponímica que facilite o itinerário dos 

turistas e mostre o desenvolvimento do concelho.--------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu, acerca deste último ponto, que os serviços camarários já estão a 

proceder ao levantamento das necessidades de placas toponímicas e de sinalética e que quando forem colocadas será 

simultaneamente em todo o concelho.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou então a votação a recomendação do senhor deputado Manuel 

Managão, tendo ela sido aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------- 



-------- De seguida, o senhor deputado Tony Richard  lamentou a ausência da rádio e perguntou se a Câmara tem 

algum sistema de recolha de lixos seleccionados, como colchões e frigoríficos, que tantas vezes são despejados para 

terrenos baldios e, caso exista esse serviço, se é cobrada alguma taxa por ele.---------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela interveio acerca dos moinhos ditos de São Romão, afirmando lamentar 

que a obra não tenha ficado concluída no mandato anterior e que cabe agora a todos os deputados, 

independentemente da bancada e de qualquer tipo de constrangimentos, contribuir para que a situação se resolva. 

Considera ser urgente actuar, uma vez que há material a deteriorar-se, como as velas, e lamenta que não esteja 

presente o senhor Basílio de Oliveira, para que ele ajude na resolução da situação. Apelou por isso ao senhor 

Presidente da Câmara  para que ajude a reunir todas as partes interessadas, para finalizar aquela obra que considera 

lindíssima e que interessa ao património cultural do concelho. Referiu ainda ter sido uma das pessoas que 

pressionou o executivo para retirar as placas de informação turística da Estrada Nacional 109 que indicavam os 

Moinhos  de São Romão e as Azenhas de Ouca, pois elas enganavam os turistas. Afirmou, ainda, que a Junta de 

Freguesia de Ouca tem toda a legitimidade para recuperar as azenhas que ainda há pouco se encontravam em 

funcionamento. Para concluir, questionou acerca das áreas envolventes dos já citados  Moinhos e do Polidesportivo 

de Santo António, desejando saber se está previsto em PDM uma futura utilização daqueles espaços com 

equipamentos culturais, lúdicos ou desportivos. ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- A senhora deputada Dulcínia Sereno afirmou ter ficado esclarecido que quem tirou as placas que indicavam 

os Moinhos não foi ela. Depois afirmou que se não houve mais diálogo neste caso foi por não a quererem ouvir, 

apresentando-se disponível para colaborar, uma vez que, ao contrário do que se chegou a afirmar, ela não está 

contra os Moinhos. Sobre as Marchas, deu os parabéns à freguesia de Santa Catarina, que participou pela primeira 

vez. Referiu ser uma festa bonita, que atrai e une as pessoas do concelho. E lembrou que todas as freguesias têm de 

cumprir com rigor o tempo estipulado, pois se não o fizerem estão a prejudicar as freguesias que marcham por 

último, que ficam com pouco público a assistir. Por último, e no que respeita à ausência da Rádio, lembrou que 

estava presente o seu Director de Programas, que é simultaneamente o Primeiro Secretário da Mesa.  

-------- No uso da palavra, o Primeiro Secretário afirmou desconhecer se a Rádio tomou conhecimento da realização 

da Assembleia, não lhe cabendo transmitir essas informações.--------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Helena Marques solicitou à Câmara que fiscalize os trabalhos da empresa que procede 

às obras para abastecimento de água, uma vez que considera que, pelo menos na sua freguesia, eles são mal feitos. 

Enalteceu depois a recuperação do pontão de ligação à Fonte do Carvalhal, destruído nos temporais do ano passado, 

bem como do pontão da Fonte da Moura.------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado  Paulo Frade começou por lamentar a falta da Rádio. De seguida, considerou válida, do 

ponto de vista cultural, a intervenção do senhor deputado  Fernando Capela, afirmando que ele não procurou ajudar 

na reconstrução do Moinhos. Recomendou depois ao executivo que mande fazer três placas para melhorar o 

projecto cultural do PSD, uma para o Celeiro dos Duques de Lafões, outra para o chamado Convento da Pedricosa e 

outra para a Casa Senhorial de São Romão. Afirmou, ainda, querer repor a verdade, dirigindo-se aos senhores 



deputados Helena Marques e Fernando Capela, justificando o seu voto contra o pedido de empréstimo com o facto 

de haver uma discrepância entre o que o executivo indicou inicialmente como sendo a capacidade de endividamento 

e o que depois veio a pedir. E lembrou que há oito anos atrás também houve dois votos contra, não se tendo a 

senhora deputada Helena Marques indignado com tal. Além disso, verificou que o senhor deputado  Fernando 

Capela nem esteve presente nessa Assembleia, pelo que afirmou “não dar mais crédito às suas intervenções”. Para 

terminar, referiu-se à recuperação do espólio do escritor João Grave, questionando a Câmara se há factos concretos 

sobre isto ou se é só uma intenção para constar no Plano.----------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado  Décio Cardoso afirmou comungar da opinião do senhor deputado  Manuel Manangão 

acerca das placas toponímicas, pois a sua Junta encontra-se carenciada nesse domínio. Depois, perguntou sobre a 

situação  do abastecimento de água a Rio Tinto, que se encontra atrasado. Questionou, ainda, sobre as obras de 

saneamento em Ouca, lamentando que não tenham continuado de Sosa para a sua freguesia. De seguida, questionou 

a Câmara se participou na retirada das placas que indicavam as azenhas e/ou se tinha conhecimento desta retirada. 

Por último, quis saber até que ponto a construção do IC 1 tem implicações na azenha a recuperar em Ouca.-----------

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

-------- O senhor Presidente da Assembleia solicitou nesta altura que os senhores deputados sejam breves nas suas 

intervenções e propôs que se faça somente uma ronda de inscrições para que depois a Mesa possa proceder à 

correcta divisão do tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio, de seguida, o senhor deputado Fernando Capela, afirmando que em oito anos o executivo CDS-PP 

não fez nada em termos culturais, nem a Biblioteca, nem um Fórum Municipal, nem um Museu. A única coisa que 

fez foi a recuperação dos Moinhos que ainda por cima não está concluída. Afirmou, ainda, que se preza por ter 

adquirido um terreno no qual recuperou uma azenha, disponível para quem a queira visitar.---------------------------- 

-------- A senhora deputada Dulcínia Sereno referiu que o senhor deputado  Paulo Frade tem uma tendência para a 

atacar, directa ou indirectamente. Depois referiu que a família  dos Margaças lhe merece todo o respeito, mesmo 

sem título nobiliárquico. E dirigindo-se ao senhor deputado  Paulo Frade, perguntou-lhe por que razão não oferece 

ele bilhetes para a bienal de pintura ou para o museu. A terminar convidou a Assembleia para visitar a escola da 

Vigia, que tem uma exposição na comemoração dos seus 40 anos. ----------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Helena Marques respondeu ao senhor deputado  Paulo Frade afirmando não se ter 

indignado com a sua posição de voto acerca do empréstimo, tendo-se limitado a um comentário. ---------------------- 

-------- O senhor deputado  Joaquim Plácido usou da palavra para dizer ao senhor deputado  Décio Cardoso que tem 

de esperar mais algum tempo para que haja água em Rio Tinto, pois o prazo previsto pelo anterior presidente da 

Câmara ainda não terminou. E referiu, ainda, que apesar de não haver água na casa de todos os munícipes se 

fizeram outras obras, tal como os repuxos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado  José Luís Santos questionou o senhor Vereador da Cultura sobre o arranjo do estore da 

escola de Santa Catarina, sobre a areia do Jardim de Infância, sobre os esgotos das escolas e Jardins de Infância e 

sobre a rede do Polidesportivo. Propôs que uma vez por mês o electricista e o canalizador da Câmara passem pelas 



escolas das freguesias. Em seguida, agradeceu a resposta do senhor Presidente da Assembleia à carta que lhe enviou 

e agradeceu as palavras de incentivo da senhora deputada Dulcínia Sereno. A terminar, questionou o senhor 

Presidente da Câmara  sobre o que pensa fazer nas bermas da estrada de Mesas, dos Pardeiros e da Rua de Condes e 

se pensa fazer o empedramento do caminho de Água Fria, para evitar despesas futuras com uma possível queda de 

um muro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Maria da Graça Gadelho agradeceu, em nome da freguesia de Santo André e como            

secretária da Associação de Solidariedade Social da mesma freguesia, ao senhor Presidente da Câmara  o facto de 

ter cedido um terreno para a construção do Centro Social de Santo André. E questionou as razões de durante tantos 

anos esta situação ser impossível e ter sido resolvida em alguns meses.------------------------------------------------------ 

-------- De seguida, interveio a senhora deputada Elisabete Pequeno alertando o executivo para a existência de um 

monte de entulho na zona industrial que dá uma má imagem junto de quem lá passa e trabalha. ----------------------- 

-------- O senhor deputado  António Nunes afirmou estar cansado de ouvir dizer que o anterior executivo não fez 

nada de bom, o que não corresponde à verdade. E citou a frase “a mim não me importa os que me criticam, pois eu 

hei-de morrer mas as minhas obras ficam”. Recordou de seguida que muitos dos problemas levantados pelos 

deputados do PSD já tiveram tempo de ser resolvidos, pois durante a campanha afirmou-se que resolviam a maior 

parte dos problemas do concelho em quatro meses.------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado  Paulo Frade esclareceu que em algumas das suas intervenções sobre a área cultural usa o 

humor, pois a memória cultural do concelho tem muitos erros e muitas inverdades. E lembrou que já chamou a 

atenção para o que considera ser o mais precioso bem cultural vaguense, infelizmente votado ao abandono: as 

paredes da Torre. Quanto à bienal de pintura, referiu nunca ter sido favorável a essa ideia, por motivos culturais, 

pelo que não lhe podem ser imputadas responsabilidades. Quanto à questão da família dos Margaças, afirmou nunca 

lhes ter faltado ao respeito e que a questão é que nem a casa nem o brasão têm suficiente valor cultural. No que 

respeita ao senhor deputado  Fernando Capela afirmou “não ter água nem milho para levar ao seu moinho”.---- 

-------- O senhor deputado Manuel Pereira respondeu ao senhor deputado  Fernando Capela sobre a área envolvente 

do Polidesportivo de Santo António, afirmando não saber o que está no PDM, mas que sempre que foi chamado a 

intervir solicitou que essa área fique reservada para equipamentos. Deu mesmo a sua opinião pessoal, afirmando 

que gostava que se mantivesse esse espaço “verde” e sem construções individuais. Depois, e aproveitando as 

palavras do senhor deputado  Manuel Manangão, perguntou se vale a pena colocar placas, dado o vandalismo que 

rapidamente faz desaparecer os sinais. E perguntou também se vale a pena alargar estradas, dado que algumas 

pessoas aproveitam as bermas para o cultivo e tapam mesmo as valetas. E solicitou à Assembleia que faça uma 

recomendação à Câmara, no sentido de dar força e apoio na resolução deste problema.----------------------------------- 

-------- O senhor deputado  Jorge Luís Oliveira congratulou-se com a presença dos senhores vereadores da oposição 

na  reunião,  pois a Câmara é um colégio com várias sensibilidades, mas em que todos são responsáveis. 

Congratulou-se também com a presença de mais jovens na Assembleia, que intervêm e participam. Referiu-se 

depois a questões ambientais, afirmando que é importante colocar Ecopontos mas que a sua eficácia melhora se se 



fizerem campanhas continuadas de educação ambiental, principalmente nas escolas. Afirmou já ser tempo de a 

Câmara submeter à Assembleia um regulamento de atribuição de subsídios, algo por que já se luta há bastante 

tempo. E afirmou estar o Partido Socialista solidário e disponível a apresentar uma proposta de um regulamento de 

atribuição de subsídios. Quanto à sinalética, considera ser um problema o que se passa no concelho, onde há sinais 

mal colocados e que não tem valor legal. Por isso, mais importante do que sinalizar é regulamentar o trânsito. 

Quanto à utilização de bermas e valetas, afirmou ser importante que se denuncie quem estraga bens públicos para 

que as pessoas não cometam estragos repetidamente e sem sanções. Para terminar, leu a moção que pretende ver 

aprovada, para ser enviada ao Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, ao Secretário de Estado dos 

Transportes e ao Governo Civil de Aveiro, não sem antes ter afirmado que o que se pretende não é fazer política 

partidária, é antes incentivar e apoiar os órgãos do município, nomeadamente a Câmara Municipal, tal como tem 

vindo a acontecer noutros municípios. A moção será arquivada em anexo.-------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou à discussão o teor desta moção. -------------------------------------- 

-------- O senhor deputado  António Nunes lembrou que quando estava na Câmara, em 1987, tomou conhecimento 

de uma carta da Junta Autónoma das Estradas que marcava o início da construção para o ano seguinte. Tal não se 

realizou e agora defende que se deve fazer pressão para “andar para a frente” e não protelar mais a situação.-------- 

-------- O senhor deputado  Fernando Capela manifestou o seu receio de que o envio da moção possa prejudicar a 

anunciada construção do IC 1. Mas apesar disso referiu que a sua bancada irá votar favoravelmente e aprovar a 

moção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira referiu que a sua maior preocupação tem a ver com o atraso na 

construção. E lembrou que a construção do IC 1 está contratada como SCUT; assim, caso deixe de o ser, todo o 

plano tem de ser revisto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a moção a votação, tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara  para responder às questões colocadas. Sobre a 

candidatura do Estádio Municipal ao Quadro Comunitário de Apoio, referiu que foi aconselhado a aguardar a 

mudança de governo e depois tentar de outra forma. Essa candidatura, se feita na Medida 1.1, seria rejeitada quer na 

unidade de gestão quer na homologação do Secretário de Estado. Depois da nomeação de novo governo, e devido a 

problemas de saúde do Ministro José Luís Arnaut e devido à deslocação do Secretário de Estado do Desporto ao 

Mundial da Coreia do Sul, não houve possibilidade de retomar o processo. Entretanto, numa reavaliação da 

candidatura, a Câmara tomou outra opção, que passa por retirar o actual projecto e candidatar algumas obras ligadas 

ao Estádio, uma vez que não há actualmente fundos para equipamentos desportivos. Referiu que não questionou o 

gestor do Quadro Comunitário de Apoio, Dr. Rui Jacinto, se ele era amigo do anterior Presidente da Câmara e se 

tinha prometido alguma coisa. Mas informou a Assembleia que ele afirmou, em relação a alguns dossiês que não se 

enquadram objectivamente nas medidas do Quadro Comunitário de Apoio, que podia apresentar as candidaturas 

“para ver se elas pegam”.  Mas não é essa a postura da Câmara, tal como aconteceu na candidatura do Posto Médico 



da Ponte de Vagos, que pode ser apresentado ao Eixo 3, desde que a Administração Regional de Saúde apresente a 

candidatura pela Câmara, o que foi incluído no contrato-programa. Por isso, quanto às afirmações do anterior 

Presidente da Câmara, lamentou o facto de a situação não ter sido resolvida e de, mesmo enquanto vereador, não ter 

diligenciado para que se desse cumprimento ao que afirma ter sido prometido. Em relação à construção do IC 1, 

mostrou-se favorável à moção, considerando que o seu envio não atrasará o processo, uma vez que a sua construção 

faz parte do grande desígnio nacional que é o Europeu de futebol. E mesmo que o governo decida cobrar portagens, 

não implica refazer o processo, pois trata-se somente de encontrar receitas que possam ajudar a suportar os gastos.--

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

-------- Nesta altura o senhor deputado Jorge Luís Oliveira interveio, afirmando que o governo não cobra portagens 

directamente, pelo que o processo tem de ser refeito.---------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara  afirmou que existem empresas com capitais públicos que podem fazer esse 

serviço.  E voltou às questões colocadas, defendendo que é necessário apostar nas campanhas de sensibilização para 

a selecção dos lixos. Quanto ao regulamento de atribuição de subsídios, foi istribuída uma proposta por diversas 

entidades e pelos partidos políticos. A única instituição a apresentar críticas foi o Partido Socialista. Está a ser 

preparada uma nova versão que será trazida a uma Assembleia dentro em breve. Quanto à sinalização, está uma 

pessoa a trabalhar no levantamento das necessidades e na revisão do que já existe. Respondendo ao senhor deputado 

Joaquim Plácido, afirmou que as lombas da Estrada de Alta Tensão serão oportunamente rebaixadas, ou seja, 

quando houver possibilidade de os funcionários o fazerem. Os balneários estão legais, pois houve um parecer e foi 

paga a licença. Estão efectuados 4.5 quilómetros da Estrada Florestal, faltando apenas dois para a sua conclusão. 

Como houve uma negociação com a SIMRIA, a Câmara não teve ainda de despender dinheiro, estando a negociar 

os 2 quilómetros que faltam. Quanto às Marchas Populares, e no que respeita à não participação da Junta de 

Freguesia de Ponte de Vagos, cabe ao seu Presidente explicar as razões, tendo-o feito atempadamente à Câmara. 

Quanto ao Esporão do Areão, o processo vai reiniciar-se, estando a obra na fase de análise de propostas. Em relação 

à dívida a tipografia Cruz & Cardoso, diz respeito ao livro “A Gândara Antiga”, do Dr. João Reigota, e aos convites 

para o lançamento da obra. Na resposta ao senhor deputado  Tony Richard Almeida, informou que foi afixado um 

edital a dar conhecimento que os serviços da Câmara, nas primeiras quartas-feiras de cada mês, se deslocarão a casa 

dos munícipes, gratuitamente e após pedido, para recolher esses lixos.--------------------------------- 

-------- O senhor deputado  Tony Almeida questionou se efectivamente as juntas foram informadas, uma vez que 

existe uma Junta de Freguesia que vai também proceder a essa recolha, o que levará a uma duplicação de despesas.-

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

-------- O senhor Presidente da Câmara  afirmou ser isso excelente, por assim se prestar um melhor serviço, mas que 

este terá de ser feito em consonância com os serviços da Câmara, uma vez que só há um único aterro municipal. 

Respondendo ao senhor deputado  Fernando Capela, afirmou não haver problemas com a Comissão de 

Melhoramentos, além de que os Moinhos não pertencem à referida Comissão. Afirmou ainda nunca ter sido contra a 

recuperação dos Moinhos, mas sim contra a forma como ela foi feita, uma vez que sabia de um fundo onde essa 



recuperação se podia enquadrar e que nunca foi utilizado. E era contra esse facto que se manifestava, uma vez que 

se estava a utilizar dinheiro do município para algo que podia estar devidamente planificado. Quanto à inscrição do 

espaço em PDM, ele está como espaço natural. Quanto à área envolvente do Polidesportivo de Santo António, está 

prevista para equipamentos, tendo este executivo alargado já essa área. Na resposta à senhora deputada Dulcínia 

Sereno, afirmou que a Câmara fará um esforço para que haja uma melhor gestão do tempo nos desfiles das Marchas, 

mas que o melhor contributo será o de todos os participantes respeitarem o previsto. Quanto à ausência da Rádio, 

considerou não ser por falta de informação, uma vez que em todas as Assembleias o senhor Presidente da Mesa 

indica a data da Assembleia seguinte. Respondendo à senhora deputada Helena Marques, referiu que é feita 

fiscalização, mas que o serviço desses técnicos não é só esse, também têm trabalho na Câmara, pelo que tem de 

haver um equilíbrio. Na resposta ao senhor deputado  Paulo Frade afirmou que o facto de estar inscrita no Plano a 

recuperação do espólio do escritor João Grave mostra tão-só uma intenção, que terá de ser devidamente estudada e 

enquadrada na construção da biblioteca. Quanto às paredes da Torre, afirmou conhecer o problema, mas este é mais 

amplo, uma vez que tem de se adquirir o terreno, bem como uma área mais vasta para potenciar o seu 

aproveitamento, pois não faz sentido recuperá-las para continuarem isoladas. Quanto à casa dos Margaças, referiu 

novamente que terá de ser feito um estudo para saber se é possível elaborara uma candidatura a fundos 

comunitários. Na resposta ao senhor Décio Cardoso, recordou que a obra de extensão da rede de água potável 

continua a decorrer, pelo que a água chegará ao lugar de Rio Tinto quando chegar também ao resto do concelho. 

Quanto ao saneamento e recolha de águas pluviais, afirmou que a Câmara  anterior  se esqueceu de executar essa 

rede antes da nova camada de alcatrão. Assim, o actual executivo decidiu suspender o troço entre Boco e Ouca, tal 

como em Salgueiro, onde se elaborou um concurso público para adjudicação das obras na EN 333-1 e na EN 335. 

Quanto às placas, foi a Câmara que ordenou a sua retirada. A recuperação de azenhas poderá ser candidatada, mas 

primeiro é necessário adquiri-las. Caso as pessoas não vendam, poderá equacionar-se a atribuição de um subsídio 

para a sua recuperação. Respondendo ao senhor deputado  José Luís Santos, afirmou que a rede para o 

Polidesportivo será oportunamente colocada. Quanto às obras nas escolas e jardins de infância, serão efectuadas 

durante o Verão, mas seguindo uma escala de prioridades. Quanto à questão da senhora deputada Maria Graça 

Gadelho, afirmou não responder, pois o mais importante é o facto de ter havido bom senso de ambas as partes e 

assim permitir a resolução do problema. De seguida, afirmou ter registado a chamada de atenção da senhora 

deputada Elisabete Pequeno e do senhor deputado  Manuel Pereira. Quanto à intervenção do senhor deputado  

António Nunes, referiu que não se recorda de ter afirmado que resolvia os problemas em quatro meses, mas que se 

esforça e que tem uma postura diferente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- PONTO UM –  APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ---- 

-------- O senhor Presidente da Câmara procedeu à leitura de uma comunicação escrita sobre a actividade da Câmara 

no período compreendido entre  vinte e sete de Abril e vinte e um de Junho.------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia solicitou ao senhor Presidente da Câmara  que envie à Mesa, para que 

esta a faça chegar aos deputados, estes documentos para facilitar a sua análise.-------------------------------------------- 



-------- Interveio de seguida o senhor deputado Décio Cardoso questionando o porquê de não haver subsídios 

atribuídos a associações da sua freguesia, tais como o grupo desportivo existente na Carregosa, que tem na sua 

direcção uma pessoa que foi candidata pelo PSD e a Associação de Rio Tinto. Afirmou, porém, que se o que 

aconteceu foi que essas instituições não solicitaram subsídio, a sua crítica não é procedente. De seguida, respondeu 

ao senhor deputado  Tony Almeida, instigando-o a fazer críticas construtivas que promovam a freguesia de Ouca e a 

trabalharem em conjunto, sem criticar o que se está a fazer de bom, como o colocar à disposição da população um 

atrelado para a recolha de lixos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara  afirmou que os subsídios são atribuídos às instituições que os requerem. 

Quanto ao Centro Recreativo de Rio Tinto, afirmou estar o projecto a ser reformulado para apresentar uma 

candidatura ao Governo Civil.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Jorge Luís  voltou a questionar acerca da demolição das casas e imóveis em ruína e sobre 

o envio da informação escrita da actividade da Câmara. Posteriormente, congratulou-se com o facto de ter sido 

garantido o Serviço de Atendimento Permanente no futuro Centro de Saúde.----------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara  solicitou então aos porta-vozes dos grupos parlamentares que, caso não seja 

um pedido muito grande, se desloquem à Câmara para ir buscar esse documento, dois dias antes da Assembleia. 

Quanto à demolição das casas em ruína, é um processo que a Câmara pretende levar a cabo, mas que implica uma 

notificação ao proprietário, que é o primeiro responsável pela execução da demolição. Caso este não o faça, é que a 

Câmara, reunida a Comissão de Segurança, pode decidir fazê-lo.--------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Tony Almeida usou da palavra para afirmar achar estranho que, na sua intervenção, o 

senhor deputado  Décio Cardoso não tenha sequer referido a Associação Recreativa e Cultural de Ouca, que se 

encontra numa situação semelhante à de Rio Tinto, questionando se não terá sido por pertencerem a esta Associação 

várias pessoas que fizeram parte de uma candidatura política diversa da do senhor deputado  Décio Cardoso. Quanto 

às questões acerca da freguesia de Ouca, não vê por que razão não pode fazê-las também. Finalmente, e no que 

respeita à recolha de lixos, afirmou ter colocado a questão por ter dúvidas, tendo no entanto o cuidado de não referir 

a freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado  Fernando Capela enalteceu o facto de estar garantido um Centro de Saúde com Serviço 

de Atendimento Permanente, referindo que anteriormente houve pessoas com responsabilidade no sector da saúde, 

no concelho de Vagos, que pouco ou nada fizeram para que o SAP fosse realidade. Manifestou também alegria pela 

aprovação da candidatura da Piscina. Referiu-se, de seguida, ao avançar da situação da ligação do “Estradão” da 

Lomba à EN 109, que era uma aspiração do anterior executivo, mas que só teve a ideia e nada fez para a 

concretizar. Finalmente, abordou a questão das dívidas, algumas delas já pagas por este executivo. Afirmou que 

pelas suas contas as dívidas a fornecedores ultrapassavam o valor de 1 milhão de contos e que fica bem ao senhor 

vereador aperceber-se destes números.--------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------- O senhor deputado Joaquim Plácido referiu-se às declarações do senhor deputado  Décio Cardoso, 

afirmando ficar muito bem ter dito que não foi atribuído subsídio a uma associação que era presidida por um 

candidato do PSD, o que vem demonstrar que não há favores.----------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida,  o senhor Presidente da Assembleia  informou que se tinha atingido a meia noite, questionando 

os senhores deputados sobre a continuação ou suspensão da sessão.----------------------------------------------------------

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que o ponto a discutir era muito importante e demorado, pelo 

que não devia ser feito a horas tão tardias, quando as pessoas já estão cansadas. Afirmou que não estava contra o 

prolongamento da Sessão; só votaria contra caso não houvesse uma limitação de tempo das intervenções.---------- 

-------- O senhor deputado  Joaquim Plácido, falando em nome pessoal, propôs que se realizasse a votação uma vez 

que todos receberam com antecedência a proposta de Regimento e tiveram tempo de enviar ao senhor Presidente da 

Assembleia as propostas de alteração.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia referiu que só recebeu sugestões do senhor deputado  Joaquim Plácido, o 

que não inviabiliza que outras sugestões surjam durante a Sessão. O facto de ter proposto que a análise fosse feita 

com antecedência era no sentido de a tornar mais rápida e eficaz. No entanto, dado o adiantado da hora, referiu não 

ver inconveniente que a discussão e votação do regimento seja feita na Sessão de Setembro.------------------------ 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira reafirmou que se encontrava bastante cansado e que não era 

profissional da política, daí não ter tido oportunidade de enviar as propostas.-----------------------------------------------

------- O senhor Presidente da Assembleia referiu que, caso não seja aprovado na presente Sessão um novo 

Regimento, não ocorrerão problemas, pois continua a haver um Regimento em vigor.-------------------------------------

--------- O senhor deputado  Paulo Frade mostrou-se também inclinado a adiar a discussão sobre o Regimento para a 

Sessão de Setembro, caso não haja muitos pontos a tratar nessa Sessão.--------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido disse respeitar o trabalho do senhor deputado  Jorge Luís, mas considera 

que ele se contradiz; por um lado, pede a informação escrita da Câmara com dois dias de antecedência; por outro 

lado, já tem em seu poder esta proposta de Regimento há dois meses e pretende adiar a sua discussão. Não vê 

inconveniente em adiar para Setembro, a não ser o facto de haver outros pontos para discutir nessa futura Sessão, 

como o Regulamento de Atribuição de Subsídios.---------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado  António Nunes afirmou lamentar que sejam as pessoas que mais ocuparam o tempo na 

Assembleia a queixarem-se que é tarde. O tempo não foi ocupado pela sua bancada e se se ocupou toda uma reunião 

só com um Ponto da Ordem de Trabalhos, adiando o outro para Setembro, vai complicar a  Sessão desse mês.--------

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

-------- O senhor Presidente da Câmara  referiu que o senhor deputado  António Nunes e o senhor deputado  Paulo 

Frade levantaram uma questão importante, que se prende com a Sessão de Setembro, onde prevê que haja pelo 

menos dois Planos e um Regulamento para aprovação. Referiu, ainda, que a Câmara tem dois assuntos urgentes para 

tratar nesta Sessão em curso, que se prendem com uma solicitação e com uma proposta de rectificação.--------- 



-------- A senhora deputada Helena Marques propõe que se interrompa a reunião, marcando a continuação da 

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

-------- Colocada essa proposta a votação, foi aprovado por unanimidade marcar uma nova Reunião para continuar a 

Sessão no dia 5 de Julho, às 20.30 horas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, e dado o carácter urgente, foi apresentado pelo senhor Presidente da Câmara  um pedido no 

sentido de que seja registada em acta a presença dos senhores vereadores que não se encontram em regime de 

permanência ou em meio tempo, conforme solicitado pelo senhor vereador Paulo Neta. Este pedido tem a ver com o 

consignado na lei, nomeadamente no número 4 do artigo 48º, da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e diz respeito 

ao pagamento de senhas de presença. O outro pedido é para que seja rectificado um excerto de uma acta. 0 Senhor 

Presidente da Câmara apresentou à Assembleia uma proposta de rectificação do Ponto Seis da Acta da Assembleia 

de vinte e nove de Dezembro de dois mil e um, por estar omisso o teor da proposta deliberativa, segundo 

informação da DGOTDU. A proposta de rectificação foi aprovada por unanimidade, pelo que o Ponto Seis passará a 

ter a seguinte redacção: "As explicações sobre este ponto da Ordem de Trabalhos foram expostas pelo Senhor 

Vereador Santos Costa, que evidenciou as razoes da sua inclusão: Verificando-se uma incorrecção nas medições 

globais do Quadro de Síntese Regulamentar do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos (Resolução do 

Conselho de Ministros n0. 61/2001, publicado no Diário da Republica n.º126, 1ª Seria B, de 31 de Maio de 2001), 

concretamente o valor que quantifica a Área Arborizada de Protecção é na realidade de trezentos e sessenta e quatro 

mil, novecentos e setenta e sete metros quadrados e não de trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis 

metros quadrados, conforme publicado, pretende-se corrigir este lapso através de um processo de alteração sujeita a 

regime simplificado, nos termos do previsto no artigo noventa e sete, do Decreto-Lei trezentos e oitenta barra 

noventa e nove, de vinte e dois de Setembro.------------------------------------------------------- 

A prop6sito manifestou-se o senhor Dr. Jorge Simões dizendo que lamentava as incorrecções nas medições globais 

do quadro síntese, já que este facto tinha atrasado todo o processo e precisamente, para que não houvesse mais 

atrasos, o PSD iria votar favoravelmente esta alteração."» --------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela afirmou o seguinte: “a questão é esta: é certo que aos vereadores da 

oposição assiste esse direito, mas eu não concordo nada com ele. Eu estive na oposição e ninguém até hoje solicitou 

esse pagamento. Eu penso que as pessoas estão da mesma maneira, de boa fé, na política, é preciso gastar horas, é 

preciso gastar tempo, é preciso também sermos um bocadinho humildes. Não é que isso custe muito à Câmara 

Municipal. Mas acho um preciosismo. É a minha opinião pessoal. Acho um preciosismo da parte dos vereadores da 

oposição estarem-se a preocupar com a presença nas Assembleias e que esta lhes seja paga. É a minha opinião 

pessoal.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor vereador Paulo Neta usou da palavra para defesa da honra afirmando: “eu não sei, mas, se o senhor 

Capela quiser discutir as leis da Assembleia da República, pode fazê-lo. Se quiser criticá-las, também pode. Mas 

está na lei, decorre da lei, como o senhor Presidente explicou. A única coisa que é pedido é que o senhor Presidente 

da Assembleia registe a nossa presença. Está na lei, ninguém está a discutir aqui coisa nenhuma. Se o Senhor não 



concorda, está no seu direito em não concordar. Agora se não concorda com a lei, só há uma maneira: é alterá-la e 

não é aqui que se altera a lei. Eu há bocado não lhe respondi e podia-lhe ter respondido, mas a única coisa que lhe 

digo, relativamente às afirmações, é que o senhor foi vago e levantou algumas coisas que podiam ser ou podiam não 

ser. O que eu disse está dito e as dívidas são o que são. Portanto não vale a pena nós estarmos a falar sobre o 

passado, permanentemente a falar sobre o passado. Isso já é passado e não há-de servir sempre como desculpa.”-----

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

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido afirmou que a presença dos senhores vereadores da oposição só 

engrandece a Assembleia, e que eles devem estar sempre a ocupar o seu lugar devido e fazer sentir à Assembleia a 

sua presença.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís afirmou ser tempo de acabar com a crispação política. É natural que haja 

divergências de opinião, mas as crispações não conduzem a nada de bom.-------------------------------------------------- 

-------- E nesta altura o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada esta reunião da Assembleia Municipal 

de Vagos, da qual se lavrou a presente acta, que, depois de aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa.----- 

 


