
ACTA Nº 13 

Acta da Sessão Ordinária do dia 27 de Junho de 2003 

 
--------Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e três, pelas vinte e uma horas, 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. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Costa Pereira, Cármina Furtado, José Luís Santos, Manuel Bogalho, Manuel Orlando Marques, Maria Graça 

Gadelho, Rui Santos e Tony Almeida. Todos justificaram as suas faltas. ---------------------------------------------------- 

-------- A senhora deputada Cármina Furtado foi substituída pelo senhor deputado Décio Cardoso; o senhor 

deputado Manuel Bogalho foi substituído pelo senhor Manuel Nogueira; a senhora deputada Maria Graça Gadelho, 

que solicitou suspensão de mandato pelo período de trinta dias, foi substituída pelo senhor Silvério Regalado; o 

senhor deputado Rui Santos, que solicitou suspensão de mandato pelo período de trinta dias, foi substituído pelo 

senhor André Pinho; o senhor deputado Tony Almeida, que solicitou suspensão de mandato pelo período de trinta 

dias, foi substituído pelo senhor António Martins Vieira..----------------------------------------------------------------------  

-------- Ainda no uso da palavra, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à discussão as Actas da 

última Sessão, cujas cópias haviam sido remetidas aos senhores deputados. Não houve observações por parte de 

nenhum deputado, pelo que as Actas foram aprovadas por unanimidade.---------------------------------------------------- 

-------- 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 uso da palavra, o senhor deputado Décio Cardoso prestou uma homenagem, de respeito e gratidão, ao 

senhor padre António Correia Martins, que no mês de Junho comemora o quinquagésimo aniversário de vida 

sacerdotal, sempre ao serviço das gentes do concelho, com maior incidência em Ouca, onde se destaca a construção 

do Lar de S. Martinho. Solicitou ainda que a Câmara Municipal se associe a essa homenagem. De seguida, em nome 

da bancada do CDS-PP, endereçou um sentimento de pesar à família do jovem da freguesia do Covão do Lobo que 

faleceu nas praias da Costa da Caparica. Finalmente, chamou a atenção para obras necessárias em dois pontões, em 

Tabuaço, e para os buracos na estrada entre Rio Tinto e Ervedal. --------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela congratulou-se com a animada participação das dez freguesias nas 

Marchas Populares, bem como com o esforço da Câmara Municipal em manter a Praia da Vagueira bonita e 

arranjada. Congratulou-se também com o início das obras na rotunda entre Fontão e Carregosa. Considerou que a 

homenagem ao Doutor Frederico de Moura soube a pouco, não deixando no entanto de endereçar os parabéns ao 

senhor eurodeputado Eng. António Campos, pela sua presença e pelo seu discurso. De seguida, apresentou uma 

moção em que se recomenda à Câmara a retirada das lombas da Estrada de Alta Tensão, bem como a alteração das 

prioridades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes afirmou que se a moção corresponde ao desejo da Junta de Freguesia da 

Gafanha da Boa Hora, o grupo municipal do CDS-PP não vê inconveniente em votar a favor da recomendação. 

 



Afirmou ainda esperar que as alterações não dêem porém lugar a acidentes. ----------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou que alterações ao trânsito se inserem num âmbito mais 

alargado. Considerou que a recomendação é uma redundância, uma vez que o executivo se mostra favorável. ------- 

-------- Colocada à votação, foi a moção aprovada com duas abstenções. ---------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido congratulou-se com o êxito das Marchas Populares, chamando no 

entanto a atenção para duas situações: o cuidado a ter com a utilização do fogo de artifício junto do público e o facto 

de terem entrado, na marcha de Sosa, três técnicos que não usavam figurinos. De seguida elogiou a Comissão de 

Festas de Vagos, pelo trabalho realizado e pelos esclarecimentos acerca do contrato de iluminação. Sobre a Praia da 

Vagueira, alertou a Câmara para o facto de os Ecopontos não estarem a ser devidamente usados, bem como para o 

trânsito dos cavalos, que deveria ser proibido. Propôs ainda que seja feita uma campanha de adesão à rede de 

saneamento durante o período de férias, época em que muitos dos proprietários dos prédios e apartamentos se 

encontram na Vagueira. Finalmente, abordando a intervenção do senhor deputado Décio Cardoso acerca dos 

buracos, perguntou qual o destino dos dinheiros da duplicação do FEF. ----------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Vieira felicitou a Câmara pela forma como decorreram as Marchas Populares, 

afirmando que houve mesmo um problema técnico com a fonte. Mostrou-se também agradado com o início da 

construção da rotunda entre Fontão e Carregosa. Chamou a atenção para a necessidade de obras que se deviam 

realizar antes do Inverno nalgumas estradas, tal como o Beco do Marco e a via que liga Sosa à Lavandeira e 

solicitou a limpeza da pista de ciclismo. Afirmou que a Câmara devia aproveitar as terras e as areias que estão a ser 

extraídas das obras do IC 1. Para concluir, colocou uma questão sobre a utilização das cisternas. ------------------ 

-------- O senhor deputado Hector Almeida alertou para o facto de ter havido algumas casas, na freguesia de Ouca, 

às quais não chegou água da rede pública. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado César Ribeiro chamou a atenção para os rasgos feitos ao longo da EN 109 e que ainda 

não foram alcatroados. Perguntou qual a data prevista para a entrada em funcionamento da rede pública de água, 

bem como para os trabalhos de alcatroamento na freguesia de Calvão e substituição de aquedutos. Perguntou ainda 

se é verdade a existência de planos para substituir os semáforos junto da Caixa Agrícola, em Calvão, por uma 

rotunda. Para concluir, informou a Assembleia que o dinheiro atribuído pela duplicação do FEF não chegou para 

pagar a totalidade das máquinas adquiridas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Vítor Silva alertou para os problemas levantados pelo aumento do tráfego na estrada que 

liga o cruzamento da Carregosa ao cruzamento da árvore, em Salgueiro, pelo facto de a EN 335 estar cortada, 

considerando que há falta de sinalização. Perguntou se os problemas na sinalização se devem a inércia do executivo, 

se a falta de dinheiro ou a uma má gestão na colocação dos sinais. --------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes afirmou que o executivo revela falta de dinâmica na resolução dos 

pequenos problemas, pois já chamou a atenção para alguns buracos, que ainda não foram tapados, e para uma placa, 

que divide os concelhos de Vagos e Oliveira do Bairro, que ainda não foi reerguida. Questionou ainda o senhor 

Presidente da Câmara sobre quantos metros de terreno adquiriu o senhor Carlos Carapinho e quanto pagou por força 

de um alinhamento de um muro que requereu e construiu. Questionou também sobre quem autorizou o senhor 

Manuel Silva Barreira a lavrar um caminho público. Referiu que foi colocado betuminoso na rua dos Pardeiros sem 

levar a camada de colagem, pelo que a estrada se vai deteriorar rapidamente. Para concluir, questionou sobre as 

obras de saneamento para Santa Catarina. --------------------------------------------------------------- 

 



-------- O senhor deputado Paulo Frade questionou acerca do processo do Parque de Campismo e sobre a 

apresentação, ainda não realizada, da monografia de Vagos. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A senhora deputada Dulcínia Sereno perguntou ao senhor Presidente da Câmara se tem tratado mal os 

senhores Presidentes de Junta, uma vez que tal foi afirmado numa entrevista radiofónica feita à senhora Presidente 

do CDS-PP de Vagos. De seguida, referiu que o Inverno passado provocou vários estragos na freguesia de Santo 

André, entre os quais em valas de S. Romão, do Ervedal e na estrada entre S. Romão e Santo André. O executivo 

comunicou à Junta de Freguesia que podia efectuar as obras de reparação, que seriam pagas após apresentação de 

facturas. A senhora deputada abordou este problema uma vez que o senhor vereador Carlos Bento considerou que 

existia uma duplicação de facturas. A senhora deputada afirmou que não procedia dessa forma e que as afirmações 

do senhor vereador poderão ter outras consequências. E, dirigindo-se ao senhor Décio Cardoso, lembrou que 

existem buracos nas ruas da freguesia de Santo André porque estão a ser realizadas obras de abastecimento de água. 

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

-------- O senhor deputado Hugo Jorge chamou a atenção para o facto de o Areão, embora seja uma praia muito 

frequentada, não ter qualquer tipo de vigilância, propondo que a Câmara organize um serviço de vigilância pelo 

menos durante os fins-de-semana, feriados e todo o mês de Agosto. De seguida questionou o executivo acerca de 

uma proposta de protocolo entre a Câmara Municipal, a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e a Associação 

Fundata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usando da palavra, o senhor deputado Manuel Mourão perguntou que obras estão previstas para a Zona 

Industrial, para atrair e dar condições aos investidores. Neste âmbito, focou a necessidade de melhorar os acessos 

através de uma Via Rápida com acesso ao IP 5, bem como de alcatroar as vias interiores da Zona Industrial. -------- 

-------- A senhora deputada Helena Marques congratulou-se com o facto de a Câmara estar a trabalhar em todas as 

freguesias. Abordou de seguida a necessidade de cobrir o Polidesportivo de Fonte Angeão, para evitar os 

transtornos causados à senhora que mora ao lado dessa infra-estrutura. Não deixou também de lamentar o facto de o 

Polidesportivo ter sido construído naquele local, e não no sítio indicado pela Junta de Freguesia. -------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira pediu desculpa pelo atraso que não lhe permitiu estar presente na 

votação para aprovação das Actas, apontando uma falha, que diz respeito ao facto de não ser referida uma 

discrepância que se detectou nas contas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- De facto, na reunião de dia dois de Maio de dois mil e três, o senhor deputado Jorge Luís Oliveira chamou a 

atenção para o facto de, na página cinquenta e um dos Documentos de Prestação de Contas estar registado um 

reforço de 499.800 Euros para as Instituições Particulares, sem indicação de qualquer dotação inicial, quando no 

entanto ela existia no orçamento para esse ano, na página sete, e era de 180.000 Euros. O senhor Presidente da 

Câmara referiu que nenhuma das situações previstas tem dotação inicial, não estando averbados valores. 

Acrescentou de seguida que essa dotação prevista provinha do Orçamento e Plano de dois mil e um, já que o 

Orçamento para dois mil e dois só viria a ser aprovado no mês de Abril. O senhor deputado Jorge Luís Oliveira 

referiu que mesmo assim havia uma discrepância nos valores, pois o valor da dotação corrigida não tinha em conta o 

valor da dotação inicial. De seguida realizou-se um pequeno intervalo para esclarecimento das dúvidas junto do 

departamento financeiro. Retomada a sessão, o senhor Presidente da Câmara referiu que a Conta de Gerência foi 

efectuada de acordo com as instruções da DGAL, dadas directamente ao Dr. Luís Nuno André e ao técnico que 

instalou o programa POCAL. Assim, afirmou presumir que tudo estava de acordo com as normas legais emanadas 

 



da DGAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Continuou o senhor deputado Jorge Luís Oliveira congratulando-se com o facto de Vagos passar a ter 

Serviço de Atendimento Permanente, bem como com o embelezamento da Praia da Vagueira, que a tornou mais 

apelativa e mais interessante. Chamou também a atenção para o facto de não haver condições na Praia do Areão, 

defendendo que a Câmara, já que publicita a Praia, deve assegurar condições. Propôs que a Assembleia aprove um 

voto de pesar pelo falecimento do jovem da freguesia do Covão do Lobo nas praias da Costa da Caparica e que seja 

dado conhecimento à família e à escola que frequentava. Congratulou-se também com o início das obras na rotunda 

entre Fontão e Carregosa. Alertou a Câmara para a necessidade de cumprir a legislação que disciplina os espaços 

recreativos e desportivos, de modo a evitar acidentes. Manifestou a esperança que o IC 1 se torne de facto uma 

realidade e que o reinício das obras seja a valer. Desejou saber também a situação do Parque de Campismo e se vai 

abrir-se um Posto de Turismo na Vagueira. Finalmente, chamou a atenção para o facto de, no diploma de entrega da 

Medalha de Ouro, a título póstumo, ao Doutor Frederico de Moura, não estar referido que a aprovação também foi 

votada em Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado congratulou-se com o embelezamento da Praia da Vagueira. Associou-

se à manifestação de pesar pelo falecimento do jovem da freguesia do Covão do Lobo nas praias da Costa da 

Caparica. Afirmou que a população da freguesia de Sosa está mais descansada pelo facto de a Rotunda estar em 

construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia, não pondo em causa a dor, o respeito e a tristeza que todos sentem pelo 

falecimento do jovem da freguesia do Covão do Lobo nas praias da Costa da Caparica, questionou os deputados 

acerca da forma como deve a Assembleia manifestar o seu pesar. ------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira concorda que se aprove um voto de pesar, que será o mais 

importante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Todos os Grupos Municipais estiveram de acordo, pelo que a Assembleia aprovou um voto de pesar pelo 

falecimento do mencionado jovem da freguesia do Covão do Lobo nas praias da Costa da Caparica.------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara, respondendo às questões colocadas, referiu que o poder central ainda não 

definiu as regras de apoio às intempéries e assim a Câmara não pode efectuar todas as obras, tendo-as iniciado 

mesmo sem a garantia de receber fundos do governo. Além do mais, algumas obras nalguns pontões revelam-se 

dispendiosas, tal como no pontão do Lombomeão e na estrada Vagos/Vagueira. Quanto aos buracos, afirmou que os 

há um pouco por todo o concelho, solicitando que as Juntas enviem um ofício à Câmara a dar conta daqueles que 

necessitam de reparação, já que não deve ser a Câmara a deslocar viaturas e funcionários à procura dos mesmos. 

Quanto à falta de utilização dos Ecopontos, referiu que essa é uma questão individual e que se vão fazendo 

campanhas que aos poucos fazem efeito. Quanto ao trânsito de cavalos na Praia da Vagueira, referiu que na área 

urbana a Câmara coloca sinais mas nas áreas de domínio marítimo essa competência é da DRAOT-C. A iluminação 

da rotunda entre Fontão e Carregosa está prevista no plano. O Beco do Marco necessita de manilhas mas a mão de 

obra camarária deslocou-se prioritariamente para a vila de Vagos e para a Praia da Vagueira. Quanto à estrada Sosa-

Lavandeira, informou que a Câmara recebeu uma proposta para obras nas ladeiras. Os inertes do IC1 são gratuitos 

mas o seu transporte terá de ser suportado. Além disso, os inertes à disposição da Câmara e das Juntas são de menor 

qualidade e pouco apropriados para jardins. Sobre a utilização de cisternas, afirmou desconhecer se existe algum 

regime diferente para os funcionários da autarquia, uma vez que estão à disposição dos munícipes contra um 

 



pagamento do serviço. A falta de água em Ouca foi uma situação anormal, uma vez que a adesão ao serviço não é 

muito alta. A ser uma situação de rega, ela será detectada no momento da facturação. Quanto ao alcatroamento da 

EN 109, referiu que já foi solicitado à empresa que efectua as obras, mas que os prazos ainda não se esgotaram. A 

zona norte de Calvão e Santo André terão água quando estiverem concluídas as obras na EN 109, uma vez que o 

furo de Carvalhais já tem ligação eléctrica. Os alcatroamentos na freguesia serão feitos por empreitada e estão a ser 

preparados os concursos para os alcatroamentos deste ano. O IEP (Instituto de Estradas de Portugal) está a elaborar 

o projecto de beneficiação e desclassificação da EN 109. A Câmara pretende tornar a via marcadamente urbana e 

cada local terá depois uma solução específica, sendo as Juntas contactadas para darem os seus pareceres. Quanto à 

EN 335, referiu que se encontra abundantemente sinalizada e os problemas de trânsito devem-se a algum 

desrespeito por parte dos condutores. A placa que se encontra derrubada no Tabuaço, que divide Vagos e Oliveira 

do Bairro não foi ainda levantada porque está a ser discutido com o concelho vizinho o arranjo da ponte e da 

sinalização. No que diz respeito aos buracos, referiu que os serviços responsáveis pela sua eliminação contactaram o 

senhor Presidente da Junta para que indicasse os locais que deveriam ser alvo de intervenção. Assim, a situação será 

resolvida brevemente. Sobre a construção do muro, e se está ou não licenciada, deve o processo ser consultado na 

secção de obras. Referiu também que ira averiguar o que se passa quanto à questão acerca do senhor Manuel Silva 

Barreira. Quanto aos alcatroamentos, manifestou confiança no trabalho dos funcionários da Câmara. No que 

respeita ao que o senhor deputado António Nunes classifica de projecto de saneamento, referiu que aquilo que foi 

elaborado pelos serviços técnicos da Câmara foi o projecto de arranjo do centro de Santa Catarina, que contempla 

soluções para águas pluviais e residuais daquela área. Além disso, foi encomendado a uma empresa a elaboração 

dos projectos de saneamento para as restantes freguesias do concelho, mas as obras são muito dispendiosas, pelo 

que a estratégia da Câmara passa por começar pelas estradas principais e depois pelas zonas que mais carecem de 

saneamento, como são as freguesias do interior do concelho, devido aos seus solos. A zona de Santa Catarina para a 

qual está a ser executado o projecto é aquela cuja inclinação natural do terreno não conduz as drenagens para a 

freguesia da Ponte de Vagos. O projecto que está a ser elaborado contempla uma ligação a uma ETAR a construir 

junto da estrada que liga a Mesas. Quanto ao resto da freguesia, caso seja possível, será ligada a uma conduta de 

saneamento que se situará na estrada que liga Rines a Santo André. No entanto, são obras de milhões de Euros e não 

serão imediatas. A situação do Parque de Campismo está dependente dos processos em tribunal. A Câmara colocou 

uma acção de cancelamento do registo. O senhor José Arlindo não aceita nenhum acordo, fez um pedido de 

reconvenção e de indemnização. A Câmara apresenta como provas uma peritagem às contas e às obras efectuadas. 

Existe também uma acção de prestação de contas, da qual não se conhecem ainda resultados. Na opinião do senhor 

Presidente da Câmara, devia ter sido colocada uma acção em tribunal a demandar a posse do Parque, uma vez que a 

propriedade foi readquirida por efeitos de declaração de nulidade pelo Supremo Tribunal Administrativo. A 

apresentação pública da Monografia será feita ainda este ano e será publicada na Agenda Cultural, estando a 

marcação da data a cargo do Pelouro da Cultura. Afirmou de seguida que o concelho de Vagos não está parado, 

existem muitas obras a decorrer, feitas ao ritmo que é possível e sem discriminar ninguém nem nenhuma freguesia. 

E isso apesar do país atravessar um momento de dificuldade, o que faz com que muitas outras necessidades, a cargo 

de outras instituições, não possam ser satisfeitas. No que diz respeito às facturas da freguesia de Santo André, 

afirmou que trata as freguesias todas da mesma forma, exigindo os comprovativos dos trabalhos. Quem está a 

demonstrar falta de isenção é o senhor vereador Carlos Bento, ao não exigir o mesmo para todas as Juntas de 

 



Freguesia. Acerca da Praia do Areão, afirmou que a entidade que tutela a orla marítima não permitiu instalar 

quaisquer infra-estruturas de apoio. E assim o POOC não as prevê, podendo porém a Câmara solicitar à DRAOT-C 

a vigilância das praias. Caso essa entidade não o faça, a Câmara poderá assumir essa tarefa. Quando terminarem as 

obras do Esporão serão feitas outras intervenções, tais como o nivelamento do Estradão e a reparação dos buracos 

junto da ponte do Areão. A Fundata é uma associação sem fins lucrativos que existe para apoiar as Misericórdias e 

as IPSS, intervindo no âmbito do mercado social. Referiu que ainda não existe protocolo, somente uma proposta, 

não se conhecendo ainda os objectivos pretendidos nem os parceiros envolvidos, mesmo no que concerne às IPSS e 

Misericórdia de Vagos. A solução para a ligação ao IP5 será feita através da Estrada Florestal 1, tendo no entanto o 

projecto intermunicipal Mira/Vagos/Ílhavo sido chumbado pela Direcção Geral de Florestas e pelo Instituto de 

Conservação da Natureza. A SIMRIA vai porém alcatroar um troço de estrada entre o Parque de Campismo da 

Vagueira e a Gafanha do Carmo, que permitirá um acesso ao IP5. Existe ainda a possibilidade de refazer o processo 

da Estrada Florestal 1, pelo menos nos concelhos de Vagos e Ílhavo, já que o impacto ambiental nestes concelhos é 

mínimo. O alcatroamento das vias interiores da Zona Industrial será feito quando estiver concluído o saneamento, 

tendo a obra sido adjudicada no próprio dia da Assembleia. Outra infra-estrutura que se prevê para a Zona Industrial 

é um Centro de Serviços, uma espécie de parque tecnológico, com gabinetes de apoio às empresas e outros serviços, 

nos quais se inclui um parque infantil, cujo projecto aguarda aprovação no Centro Regional de Segurança Social. 

Outras obras a realizar dizem respeito à correcção dos problemas de recolha das águas pluviais. De seguida o senhor 

Presidente da Câmara informou que registou o pedido da senhora deputada Helena Marques e que a Câmara tem 

estado atenta às condições dos recintos desportivos, nomeadamente no que concerne à fixação das balizas. A queda 

de parte da iluminação da piscina deveu-se à falta de qualidade do material, estando no entanto o problema 

solucionado. Não é conhecido um prazo definido para a conclusão do IC1, sendo o mais correcto apontar o final do 

ano de 2004. O Posto de Turismo vai  abrir na terça-feira seguinte a esta Assembleia (dia um de Julho). De seguida, 

formulou um pedido de desculpas a toda a Assembleia por não ter constado, no diploma de entrega da medalha ao 

Doutor Frederico de Moura, a atribuição da mesma por este órgão. Concluiu afirmando que a pista de ciclismo será 

limpa. --------------------------- 

-------- O senhor deputado Décio Cardoso referiu de seguida que os buracos que havia citado no Ervedal lhe 

pareciam ter sido feitos por causa das obras de abastecimento de água, e como tal devia ser a empresa que efectuou 

as obras a tapá-los. Disse ainda que os buracos dos caminhos rurais da sua freguesia eram tapados pela Junta, tendo 

mesmo solicitado, através de ofícios, que a Câmara suportasse pelo menos o transporte do material. Solicitou ainda 

alguns alcatroamentos na sua freguesia e que sejam retiradas as lombas junto do cruzamento Carregosa/Fontão, 

onde está a ser construída a rotunda. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Paulo Frade perguntou se se confirma que a construção do esporão do Areão é um 

fracasso técnico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado António Nunes afirmou que existe falta de coordenação nos serviços, já que andaram a 

tapar alguns buracos numa estrada que é para alcatroar, tendo no entanto deixado outros. ------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara defendeu que mesmo numa estrada para alcatroar se devem tapar buracos. 

Quanto às solicitações para alcatroamento em Ouca, afirmou que assiste como direito aos munícipes ter alcatrão até 

às suas casas, mas que falta dinheiro. Quanto ao Esporão do Areão ser ou não um fracasso, só o tempo o dirá, pois é 

necessário que todas as obras previstas em POOC estejam concluídas. Fica o registo de que os projectistas são 

 



autoridades competentes na matéria, reconhecidos nacional e internacionalmente. ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------- 

-------- PONTO UM – INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara deu a conhecer à Assembleia a actividade municipal, no período 

compreendido entre vinte e cinco de Fevereiro e vinte e quatro de Abril de dois mil e três, bem como a informação 

financeira à data de vinte e três de Abril de dois mil e três. ------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira perguntou se as alterações ao trânsito que se têm verificado foram 

alvo de deliberação camarária, se foram afixados os respectivos editais. Abordou também as obras de abastecimento 

de água, considerando que tem sido feito muito investimento; e sem por em causa a sua necessidade, referiu que as 

adesões ao serviço ainda não são significativas, o que prejudica o município, que fica privado dos valores de 

receitas, e os próprios munícipes. Além do mais, não está a ser cumprido o Regulamento, que obriga as pessoas a 

fazer a ligação à rede pública de água. Propôs assim que sejam dados incentivos à ligação, como o de permitir que 

os custos sejam diluídos no tempo. De seguida perguntou que diligências tem o executivo tomado para que a EDP 

melhore o fornecimento de energia eléctrica.----------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que, quando estiverem concluídas as obras que fornecerão água a 

todo o concelho, será lançada uma campanha de adesão, caso a Assembleia permita uma situação de excepção ao 

Regulamento Municipal. No que diz respeito ao fornecimento de energia eléctrica, informou que já foi feita uma 

reunião com responsáveis da EDP e que essa empresa está a estudar os problemas e a forma de os solucionar. 

Quanto às alterações ao trânsito, afirmou que têm sido discutidas nas reuniões de Câmara, mas só uma delas foi 

objecto de edital. Porém, referiu que no futuro os editais serão publicados. ------------------------------------------------- 

-------- PONTO DOIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ AO MONTANTE DE 500.000,00 €.----- 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que esta contratação não está abrangida pelas regras normais, em que 

os empréstimos se destinam a financiar obras específicas. Antes diz respeito a uma situação excepcional em que o 

Orçamento de Estado previu um rateio pelos municípios, cabendo a Vagos uma quantia próxima dos 530.000 Euros, 

que terá de ser pedida de imediato. O dinheiro do empréstimo destina-se às obras dos Paços do Concelho, à 

aquisição de terrenos para o Centro de Saúde e à aquisição de terrenos nas freguesias para espaços de desporto, 

lazer e recreio, conforme será clausulado na minuta do contrato. ------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira começou por afirmar que devia ter sido remetido aos Grupos 

Municipais um mapa demonstrativo da capacidade de endividamento da Câmara. No entanto, a Câmara deve 

aproveitar a oportunidade e pedir o empréstimo. Quanto aos destinos desse dinheiro, referiu não ser a favor da 

transferência completa dos Paços do Concelho para o edifício do antigo Externato de São João, mas somente dos 

serviços municipais. Quanto ao empréstimo em si, chamou a atenção para a cláusula que prevê a forma de 

arredondamento da taxa, pois num empréstimo de quantias elevadas esse arredondamento pode fazer uma diferença 

grande. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela afirmou que o seu Grupo Municipal votará favoravelmente ao pedido 

de contratação de empréstimo, pois considera que o executivo está a agir correctamente, já que antes de lançar as 

obras garante o seu financiamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor Presidente da Câmara referiu que por ser uma situação excepcional não havia necessidade formal 

 



de elaborar o mapa de endividamento. Quanto à forma de cálculo de arredondamento da taxa, afirmou que os 

serviços técnicos deverão certamente ter tido isso em conta. Quanto à sede dos Paços do Concelho, afirmou que o 

actual edifício poderá e deverá ser alvo de uma candidatura ao IPPAR, em virtude do seu valor histórico. E ao 

mesmo tempo o edifício do antigo Externato de São João servirá para instalar os serviços municipais, o que 

permitirá projectar com tempo outras soluções para o futuro, com a devida viabilidade financeira. ----------------------

------- Colocado à votação, foi o pedido de contratação de empréstimo aprovado com vinte votos a favor e oito 

abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO TRÊS – NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VAGOS. ------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a formação deste órgão decorre das implicações legais e que 

os membros constituintes do Conselho foram indicados pelas instituições representadas. -------------------------------- 

-------- Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, foi nomeado, segundo a proposta da 

Câmara Municipal, o Conselho Municipal de Educação de Vagos, constando dos seguintes elementos: Presidente da 

Câmara Municipal de Vagos, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz; Presidente da Assembleia Municipal de Vagos, 

Professor Doutor Mário Júlio de Almeida Costa; Senhor Vereador da Educação, Dr. Jorge Manuel dos Santos 

Simões; Representante da Direcção Regional de Educação do Centro, Dr.ª Maria de Lurdes Cró/ Dr. Óscar de Pinho 

Brandão; Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público, Dr. Aniano Domingues Martins; 

Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público, Dr. Jorge Domingues Camarneiro; Representante do 

Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar, Dr.ª Ana Maria Correia Almeida Caiado de Oliveira; Representante dos 

Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário Privados, P. João Mónica da Rocha; 

Representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Dr.ª Giovana Maria Pereira Sepúlveda 

Guimarães Rebelo e Dr.ª Maria Natália Vieira Ferreira; Representante da Associação de Estudantes, André Ferreira 

Leite; Representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social, António Paulo Maia Gravato; 

Representante dos Serviços Públicos de Saúde, Dr.ª Judite Maria Regales Matias; Representante dos Serviços de 

Segurança Social, Dr. José Joaquim Saraiva do Coito; Representante das Forças de Segurança, Capitão Raul José 

Monteiro Pina Araújo Abreu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO QUATRO – ÁREAS METROPOLITANAS E AS COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS - 

PARECER.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara começou por dizer que o tema foi trazido à Assembleia para que o executivo 

possa conhecer a opinião deste órgão acerca deste assunto. Isto porque esta discussão se revela actual, já que 

existem duas grandes correntes de opinião no distrito de Aveiro e, como tal, duas possibilidades para Vagos se 

associar. Uma dessas correntes de opinião defende que deve ser criada uma grande área metropolitana, 

correspondente “grosso modo” ao distrito, com excepção dos concelhos de Espinho e da Mealhada. A outra corrente 

de opinião defende a criação de uma área, centrada em Aveiro, e que junte concelhos que têm problemas comuns e 

que partilham soluções, dando continuidade à já existente Associação de Municípios da Ria.---------------- 

-------- O senhor deputado Fernando Capela transmitiu a posição do Grupo Municipal do PSD, admitindo que essa 

opção é discutível. Assim, a área metropolitana defendida por este Grupo Municipal incluiria os municípios de 

Águeda, Anadia, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga 

e Vagos. Os argumentos apresentados prendem-se com o facto de serem satisfeitos os requisitos, no que concerne 

ao número de habitantes, de partilharem e constituírem uma área geográfica comum, desenvolverem experiências 

 



comuns, partilharem problemas comuns. Além do mais, existe o entendimento, do qual o Grupo Municipal do PSD 

não abdica, de que o centro desta Área seja Aveiro. A proposta não rejeita a adesão de outros municípios, desde que 

estes o venham a solicitar. O Grupo reconhece a extrema dificuldade de criar uma área correspondente ao distrito, 

pois alguns concelhos pretendem integrar outras áreas. O concelho de Mira poderia enquadrar-se nesta Área, mas tal 

facto será também difícil, devido à atracção que Coimbra exerce. --------------------  

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido referiu que a criação das Áreas Metropolitanas é o início do processo de 

descentralização que já devia ter começado há vários anos, visando desta forma criar entendimento, articulação e 

coesão entre os municípios, que até agora não tem existido. -----------------------------------------------------------------  

-------- O senhor deputado António Nunes defendeu que o distrito de Aveiro devia ser intocável, sem haver lugar a 

divisões, e que deve ser essa a luta a travar. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor deputado Manuel Manangão afirmou que o distrito de Aveiro sempre se viu muito retalhado, 

dependente de uma série de serviços que funcionavam noutras capitais de distrito. Os concelhos do norte do distrito, 

que têm sido os grandes centros de decisão política, têm pouca vontade de se ligar a Aveiro. Considerou assim que é 

tempo de Aveiro se afirmar como lugar de desenvolvimento e que reivindica para si o poder de decisão do seu 

destino. A proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PSD une municípios com problemas comuns, que 

buscarão soluções em conjunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira afirmou estar de acordo com a generalidade das intervenções 

anteriores, mas considerou que com uma leitura atenta da lei se percebe que esta nada resolve do que foi criticado. 

Afirmou que a lei prevê a possibilidade das autarquias se associarem mas sem qualquer intuito de descentralização. 

Disse ainda que a lei encerra em si muitas contradições, tal como o governo, que neste domínio não tem tido uma 

actuação coerente. Deu como exemplo o facto de continuar a existir o cargo de Governador Civil, de transformarem 

as CCR nas Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, sendo o coordenador nomeado e 

continuando a coordenação em Coimbra. Após tecer outras considerações sobre a situação concreta da região de 

Aveiro, que tem sido esvaziada de pólo de alguns sectores económicos, sociais e culturais a favor de Coimbra, bem 

como sobre a pertença de alguns municípios do Distrito a outras áreas metropolitanas, o senhor deputado propôs 

que a Câmara Municipal de Vagos fosse mandatada para encetar diligências necessárias às adaptações das 

associações de municípios a que pertence. Propôs também a realização de sessões de debate para esclarecimento das 

possibilidades abertas com as novas leis sobre este assunto, com a participação de vários organismos da sociedade e 

das autarquias. Que se acompanhem eventuais processos de criação de associações de municípios para depois 

avaliar a oportunidade da entrada do nosso Município. Lembrou ainda o senhor deputado que estas leis nem sequer 

estão em vigor, pelo que considera extemporânea qualquer decisão sobre o assunto.------- 

-------- O senhor deputado Silvério Regalado lembrou o ziguezaguear do Partido Socialista na questão da 

regionalização e da descentralização, afirmando que o Partido Social Democrata manifesta preocupações com o 

futuro da região, e que esta proposta é um ponto de partida sem fechar as portas a ninguém, mas que pretende 

assegurar a Aveiro a centralidade de uma região. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para resumir as principais ideias e posições focadas até 

este momento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara, no uso da palavra, começou por dizer que Aveiro deverá tomar a dianteira e 

ir em frente contra todas as dúvidas que são colocadas nos distritos a norte e a sul, e que devemos ser pioneiros a 

 



avançar com uma área metropolitana, vindo em seguida a escolha dos municípios em dúvida. -------------------------- 

-------- O senhor Fernando Capela voltou a usar da palavra para esclarecer algumas razões pelas quais não incluiu os 

concelhos do norte do Distrito na Área Metropolitana de Aveiro, afirmando que esta proposta traz vantagens para 

Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Jorge Luís Oliveira voltou a usar da palavra para manifestar a sua incompreensão pelas declarações 

de alguns políticos sobre o assunto, bem como pela pressa com que está a ser tratado. --------------------- 

-------- O senhor deputado Manuel Manangão lembrou que apenas foi pedido um parecer à Câmara, que o projecto 

tem pernas para andar e vai ser com certeza uma grande área metropolitana. ---------------------------------------------- 

-------- O senhor Jorge Luís Oliveira questionou o ponto e a legalidade deste parecer. O senhor Presidente da 

Assembleia esclareceu que o ponto foi agendado a pedido da Câmara por achar que esta queria saber o pensamento 

da Assembleia sobre o assunto. O senhor Presidente da Câmara esclareceu as razões de ter trazido o assunto à 

Assembleia, nomeadamente para se orientar nas negociações que venha a ter sobre o assunto. -------------------------- 

-------- A senhora deputada Elizabete Pequeno usou da palavra para questionar as afirmações do senhor deputado 

Jorge Luís Oliveira, tendo este em seguida dado alguns esclarecimentos e apresentado uma proposta de adenda ao 

ponto, com a seguinte redacção: Grande Área Metropolitana de Aveiro com a inclusão preferencialmente de todos 

os concelhos que integram actualmente o Distrito, ou pelo menos os mais próximos da sede do Distrito que já 

manifestaram o seu interesse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Tendo o senhor Presidente da Câmara manifestado a sua concordância, votou-se esta proposta, a qual foi 

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PONTO CINCO – APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO EFECTUADO NOS TERMOS E PARA OS 

EFEITOS DO ARTIGO 10º DO ESTATUTO DE OPOSIÇÃO. ---------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Câmara apresentou um relatório efectuado nos termos e para os efeitos do número 

dez do Estatuto da Oposição escrito que se anexa à presente acta. ------------------------------------------------------------ 

-------- No uso da palavra, o senhor Jorge Luís Oliveira explicou as razões pelas quais pediu a inclusão deste ponto 

na ordem de trabalhos. Mais explicou que os documentos como o orçamento e plano de actividades e outros de 

relevante interesse para o município são entregues aos representantes da oposição, mas sem tempo para sobre eles se 

pronunciarem e darem assim o seu contributo na sua elaboração. Recordou o senhor deputado que já em tempos 

houve reuniões com os representantes da oposição na fase de elaboração dos documentos. Quanto ao relatório em 

si, disse que é o espelho do pouco valor que foi dado à oposição, pois diz muito pouco. Manifestou ainda a 

disponibilidade do Partido Socialista para colaborar com a Câmara. O senhor deputado apresentou ainda uma 

proposta à Mesa da Assembleia, para votação, onde se recomenda à Câmara que promova reuniões preparatórias do 

Orçamento e Plano de Actividades, o envio dos documentos a comentar, nomeadamente os de prestação de contas, a 

tempo de enviar resposta antes da reunião de Câmara que delibera sobre os mesmos e a realização de reuniões sobre 

assuntos de elevado carácter técnico a levar à Assembleia Municipal, de modo que se debatam os assuntos mais 

importantes e estratégicos para o Concelho. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Colocada esta proposta à votação, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------- 

-------- PONTO SEIS – CONHECIMENTO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PARECER DO 

JURISTA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO APOIO JUDICIÁRIO AO ANTERIOR 

PRESIDENTE DA CÂMARA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



-------- Passando-se ao ponto seis, começou o senhor Presidente da Câmara por dar as explicações oportunas, 

especificando que se trata de vários temas, a saber, o regime remuneratório do anterior Presidente da Câmara, o 

pedido de parecer ao dr. Sérvulo Correia pelo mesmo Presidente da Câmara e o apoio judicial prestado pela Câmara 

ao mesmo. Foi pedido um parecer sobre o assunto ao jurista da Câmara e foi usado o direito de reclamação pelo 

anterior Presidente da Câmara, concordando o jurista com algumas das suas alegações. A Câmara Municipal tomou 

então uma deliberação sobre o assunto. Relativamente ao regime remuneratório é da competência exclusiva do 

Tribunal de Contas; o parecer do dr. Sérvulo Correia foi pedido pela Câmara Municipal; quanto ao apoio judicial 

não foi operada a reposição de verbas porque foi amnistiado, não se apurando dolo ou negligência; e quanto ao 

processo entre o ex-presidente da Câmara e o actual, mantém-se a decisão, dado que o apoio judicial só podia ser 

concedido após o fim do processo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usando da palavra, o senhor Fernando Capela afirmou que o anterior Presidente da Câmara só esteve no 

cargo para ganhar dinheiro e deve muito dinheiro ao Município. ------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Joaquim Plácido usou da palavra para dizer que o anterior Presidente da Câmara devia 

devolver o dinheiro relativo tanto a metade do vencimento como aos pareceres que pediu. ------------------------------ 

-------- O senhor Jorge Luís começou por afirmar que os assuntos devem ser tratados até ao fim e que trata este 

assunto da mesma forma como tratou outros com outros presidentes da Câmara. Afirmou que houve verbas pagas 

indevidamente pela Câmara, e que o assunto mais importante é o problema do vencimento. Lembrou o senhor 

deputado a resolução da Assembleia Municipal em 27 de Abril de 2001 contrária à reposição das verbas relativas a 

metade do vencimento pelo então Presidente da Câmara, o que contudo não impedia a Câmara de diligenciar para 

cumprir o determinado pela IGF. Afirmou também que não conhece nenhum processo judicial em curso, pelo que 

esta discussão não interfere com o poder judicial, como foi sugerido. O Tribunal de Contas não tem meios para 

estabelecer um juízo, a menos que isso lhe seja solicitado. Propôs então o senhor deputado à Assembleia que 

delibere no sentido de propor ao Tribunal de Contas que aprecie essa questão. -------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia Municipal chamou então a atenção para a inoportunidade de tal 

deliberação perante o Tribunal de Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Câmara, esclareceu pormenorizadamente os vários pontos referidos e do seu 

andamento nas instâncias competentes, nomeadamente que foi remetido ao Tribunal de Contas o relatório da 

Inspecção Geral de Finanças, que este questionou a Câmara sobre a reposição de verbas, e que portanto o TC irá 

apurar a regularidade ou irregularidade constante dos factos apurados no relatório da IGF. Como o anterior 

Presidente continuou a receber após a citada inspecção, a Câmara irá demandá-lo judicialmente para repor estas 

verbas, caso seja essa a orientação do Tribunal de Contas. -------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Jorge Luís Oliveira usou da palavra para dizer que o senhor Presidente da Câmara trouxe agora 

esclarecimentos que, a terem sido feitos antes, teriam conduzido o debate de outro modo, e que, uma vez que há um 

processo em curso no Tribunal de Contas, não via mesmo inconveniente em retirar a sua proposta. ------------------- 

-------- Tendo sido geralmente constatada a inoportunidade da proposta, a mesma foi retirada. ------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia abriu então o período de intervenção do público, não tendo havido 

inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De imediato, o segundo secretário procedeu à leitura da minuta da acta da presente Sessão. -------------------- 

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

 



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

-------- E, nesta altura, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

acta, que, depois de aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa. ---------------------------------------------------- 

 

 


