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ATA Nº14 
------ Ata da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 29 de abril de 

2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

no salão nobre dos paços do concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, em sessão ordinária, 

sob a presidência do senhor Rui Miguel Rocha da Cruz, secretariado pelo senhor Victor Fernando 

Santos Neto, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------- 
------A – Apreciação e votação da ata da sessão de 05/02/2016. -------------------------------------------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela Mesa; -------------------------------------------- 

------C – Justificação de faltas; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------D – Período “antes da ordem de trabalhos”; ----------------------------------------------------------------------- 

------E – Período da “ordem de trabalhos”: -------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO, NO PERÍODO 02 DE FEVEREIRO A 22 DE ABRIL DE 2016 NOS TERMOS DA ALÍNEA 

c), DO Nº2, DO ARTIGO 25º, ANEXO I, DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; ----------------------------- 

------ PONTO DOIS: NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE PARA INTEGRAR O CONSELHO DA 

COMUNIDADE DO ACeS BAIXO VOUGA; ------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO TRÊS: CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA – TOMADA DE POSSE; ------------------ 

------ PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS PARA O FESTIVAL VAGOS METAL FEST; -------------------------- 

------ PONTO CINCO: UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – 
PARQUE DESPORTIVO JOSÉ MARIA NETO – CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE; --------------- 

------ PONTO SEIS: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015. ------------------------------------------------------------------ 

----- Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da Assembleia Municipal: ---------- 

------ Juan Carlos Ferreira Martins, Manuel Marcelino Manangão, Maria da Graça Matias Gadelho, José 

Augusto Ferreira Martins, Hermes Jorge Rodrigues Fernandes, Madalena Marques Santos Simões Pinto, 

Liliana Barreira, Tony Almeida, em substituição de Maria Helena Marques dos Santos, e André Pinho, 

em substituição de Marco Aurélio Lourenço Martins, eleitos na lista do PSD. ------------------------------------- 

------ Mário Castelhano, César Grave, Diana Marques Santos Cartaxo, Óscar Ferreira Pascoal, António 

Bastião e Jorge Pereira, eleitos na lista do CDS. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Carla Filipa Ferreira Gouveia, Óscar Manuel de Oliveira Gaspar e Pedro Manuel Mantas, que tomou 

posse, em substituição de Pedro André Santos Neto, eleitos na lista do PS. ----------------------------------- 

------ Igualmente compareceram os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia assim distribuídos: 

Luís Fernando Dias Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Calvão; Albano Jesus Gonçalves, 

Presidente da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo; Maria Fernanda de Jesus 

Almeida Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Ouca; Silvério de Jesus Rua, Presidente da Junta 
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de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina; Amílcar de Oliveira Raimundo, Presidente da Junta 

de Freguesia de Santo André de Vagos, Fernando José Silva Vieira, Presidente da Junta de Freguesia 

de Soza e José Martins, em substituição do Presidente de Junta de Freguesia de Vagos e Santo 

António. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Faltou ao início da sessão a senhora deputada Maria Fernanda de Oliveira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Ouca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Faltaram à presente sessão os senhores deputados Maria Helena Marques dos Santos, Pedro 

André Santos Neto, Ana Paula Mourão, Marco Aurélio Lourenço Martins, Arlindo das Neves, Presidente 

da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora e Fernando Julião, Presidente da Junta de Freguesia de 

Vagos e Santo António. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Da Câmara Municipal estiveram presentes os seguintes membros: o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, senhor Silvério Rodrigues Regalado, e os Vereadores senhora Sara Raquel Rodrigues 

Caladé, senhor João Domingues, senhora Dulcínia Sereno, senhora Maria do Céu Marques, senhora 

Ana Maria Vasconcelos e o senhor João Paulo Sousa Gonçalves. ---------------------------------------------------- 

------A – Apreciação e votação da ata da sessão de 05/02/2016. --------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a votação a ata da sessão realizada no dia 

cinco de fevereiro de dois mil e dezasseis, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, não tendo 

votado os membros que estiveram ausentes na respetiva sessão. ---------------------------------------------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela mesa. -------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da correspondência recebida, da 

qual não foram enviadas fotocópias aos elementos da Assembleia Municipal, no período compreendido 

entre oito de fevereiro e vinte e nove de abril de dois mil e dezasseis. O senhor Presidente informou de 

que os documentos estão disponíveis para quem quiser consultar. --------------------------------------------------- 

------ C- Justificação de faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para efeitos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 29º, anexo I, da lei 75/2013, de 12 de 

setembro, e na alínea j), do nº 1, do artigo 8º, do Regimento da Assembleia Municipal de Vagos, o 

senhor Presidente informou o órgão deliberativo que a Mesa da Assembleia Municipal justifica as faltas 

dadas pelos senhores deputados à sessão de hoje. ----------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal sugeriu que se passasse de imediato ao ponto três 

da ordem de trabalhos, seguindo-se depois o normal desenrolar dos trabalhos. ---------------------------------- 

------ PONTO TRÊS: CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA – TOMADA DE POSSE; ---------------- 

------ Foram chamados os elementos que constituem o Conselho Municipal de Segurança para tomar 

posse perante a Assembleia Municipal. Os membros que tomaram posse foram os seguintes: O 

Presidente da Câmara Municipal, Silvério Rodrigues Regalado; o Presidente da Assembleia Municipal, 

Rui Miguel Rocha da Cruz; o Presidente da Junta de Freguesia de Calvão, Luís Fernando Dias Oliveira; 

o Presidente da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, Albano Manuel de Jesus 

Gonçalves; Presidente da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, Silvério de Jesus 

Rua; Presidente da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, Amilcar de Oliveira Raimundo; 

Presidente da Junta de Freguesia de Soza, Fernando José Silva Vieira; Comandante da Guarda 
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Nacional Republicana, Capitão João Rodrigues do destacamento Territorial de Aveiro; Bombeiros 

Voluntários de Vagos, 2º Comandante Luís Manuel Jesus Silva; Comandante Operacional Municipal da 

Proteção Civil, Miguel Ângelo Monteiro de Sá; Serviço Local da Segurança Social, José Joaquim Saraiva 

de Coito; NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, António Miguel Cordeiro; Associação Boa Hora, Alda de 

Jesus Rodrigues; Associação Betel, Vasco Miguel Vieira Carvalho; Associação de Solidariedade Social e 

Cultural de Santo André, Fernando Oliveira Pinho; Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão, Irene da 

Cruz da Conceição Cruz Papel; Centro de Ação Social de Covão do Lobo, Rui Manuel Santos; Centro 

Social e Bem –Estar de Ouca, Daniel Conceição Amaral; Centro Social da Freguesia de Soza, João 

Carlos Regalado Loureiro; Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, Paula 

Cristina Oliveira Martins; Santa Casa da Misericórdia de Vagos, Jorge Luís Oliveira; Associação 

Diferentes e Especiais, Urquia Soares da Conceição; Unidade Local de Saúde de Vagos, Paula 

Rodrigues; quatro cidadãos de reconhecida idoneidade, designados pela Assembleia Municipal, José 

Augusto Ferreira Martins, Liliana dos Santos Barreira, António Manuel Ribeiro Bastião; CPCJ – 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, José Joaquim Saraiva de Coito; Comissão 

Municipal de Trânsito, Maria Dulcínia Martins Sereno. À presente ata irá ficar anexada cópia do 

documento assinado pelos membros que tomaram posse. Os restantes membros, que não estiveram 

presentes, tomarão posse na primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança. -------------------------- 

------ A senhora deputada Maria Fernanda Oliveira chegou à sessão às dezoito horas e cinquenta 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor Presidente da Mesa deu início ao período antes da ordem de trabalhos. ---- 

------ D – Período “antes da ordem de trabalhos”: ---------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da Mesa informou os presentes de que deram entrada na mesa duas moções, 

uma do grupo municipal do PSD, outra do grupo municipal do CDS, e, por isso têm prioridade sobre 

outros assuntos que venham a ser discutidos neste ponto da ordem de trabalhos. Assim sendo, o senhor 

Juan Carlos Martins leu a moção apresentada pelo grupo municipal do PSD, que vai ser transcrita na 

íntegra e posteriormente anexada a esta ata. “EM DEFESA DO COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA 

APRESENTAÇÃO – CALVÃO- O Colégio de Nossa Senhora da Apresentação é uma instituição de 

utilidade pública sem fins lucrativos, um estabelecimento de ensino criado ao abrigo do previsto nos 

artigos 5º, 6º e 8º do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior, aprovado pelo 

Dec. Lei nº 152/2013, de 4 de novembro, que revogou o Dec.- Lei nº 553/80, de 21 de Novembro, nos 

quais está prevista a celebração, por parte do Estado, de contratos de diversos tipos com as entidades 

titulares de ensino particular e cooperativo, de modo a promover e garantir a liberdade de escolha e da 

qualidade da educação e formação, de cooperação e de apoio às famílias, de acordo com o previsto nos 

artigos 43º e 67º da Constituição da República Portuguesa. Quando começou a sua atividade, esta 

escola respondeu às necessidades de formação de uma população rural que não tinha outra oferta 

pública nas proximidades. Nasceu da iniciativa particular, num edifício que tinha sido construído pelo 

povo da terra. O colégio tem um contrato de associação com o Ministério da Educação desde 1985, ano 

em que começou a ser frequentado por 2 turmas do 5º ano e 2 turmas do 6º ano, num total de cerca de 

100 alunos e 6 professores. A frequência do colégio aumentou sucessivamente até chegar aos cerca de 
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1500 alunos e 130 professores, no ano 2000. Este crescimento só aconteceu porque os pais se têm 

identificado com o projeto educativo da escola, motivo que justifica que no ano letivo de 2015-2016 mais 

de metade dos alunos do colégio (580) venha de fora daquela que é considerada a área geográfica da 

escola. Atualmente, após os encolhimentos decorrentes sobretudo da rede escolar e da demografia, o 

colégio tem perto de 1000 alunos e 72 professores que foram recrutados no meio envolvente da escola. 

Isso tem-lhes dado a estabilidade necessária para o seu trabalho, para os seus projetos pessoais e tem 

permitido que muitos deles sejam cidadãos com disponibilidade para dinamizar associações e atividades 

das comunidades a que pertencem. Os alunos que frequentam a escola integram, muitos deles, famílias 

carenciadas - 35% têm apoio social escolar e 6% apresentam necessidades educativas especiais. Os 

cortes financeiros aplicados, em janeiro de 2011, conjugados com a revisão curricular e com a rede 

escolar, deixaram os colégios com contratos de associação em grandes dificuldades de sobrevivência, 

tendo provocado um número significativo de despedimentos neste colégio, que obrigaram a contrair 

empréstimos bancários e endividamento, para cumprir as obrigações de indemnização aos trabalhadores 

despedidos. Com a publicação do despacho normativo nº 1-H/2016, de 14 de abril, que restringe a 

frequência do colégio apenas aos alunos da sua área geográfica, esta escola fica numa situação 

financeiramente insustentável, uma vez que a redução do número de turmas obrigará a novos 

despedimentos, para os quais já não existe capacidade de endividamento que as indemnizações aos 

trabalhadores voltarão a exigir. Assim, atendendo ao serviço de educação prestado nos últimos trinta 

anos por esta instituição, em estrito respeito por uma das grandes conquistas de abril, quer no âmbito da 

qualidade do ensino público gratuito, quer na defesa do direito de escolha, quer ainda pela importância 

que esta Escola representa no panorama educativo e da promoção do desporto escolar neste Concelho 

e em Concelhos vizinhos, vem a Assembleia Municipal de Vagos, em nome da defesa dos valores da 

Constituição Portuguesa, conscientes que estamos todos do prejuízo que haverá na qualidade da 

Educação e na responsabilidade do Estado na salvaguarda dos superiores interesses das populações, 

neste caso com especial incidência na comunidade estudantil e familiares, pedir ao Sr. Primeiro-ministro, 

ao Sr. Ministro da Educação e à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência que seja revogado o 

despacho normativo nº 1-H/2016, de 14 de abril e que seja publicada nova legislação que evite tão 

elevados prejuízos sociais às pessoas do concelho de Vagos e aos concelhos vizinhos. Vagos, 29 de 

abril de 2016.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente o senhor César Grave leu a moção apresentada pelo grupo municipal do CDS que 

será igualmente transcrita e anexada à presente ata. “Pela defesa do trabalho efetuado pelo Ensino 

Particular e Cooperativo. O CDS/PP aproveita este momento da Assembleia Municipal para colocar em 

cima da mesa o debate sobre o papel das instituições de Ensino Particular e Cooperativo na educação. 

Vagos, através do Colégio Nossa Senhora da Apresentação, tem uma longa história no que diz respeito 

ao ensino não Estatal que presta serviço público de educação. O CDS/PP considera que as escolas 

privadas são também ensino público, acreditamos na autonomia das escolas e na liberdade de escolha 

das famílias do tipo de ensino que querem para os seus filhos. No nosso concelho temos esta escola 

que, não sendo do Estado, é da Comunidade. Escola que nasceu e cresceu numa zona do concelho 

onde não existia qualquer oferta de ensino propriedade do Estado. Durante anos fez um caminho de 
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crescimento e fortalecimento da Educação nessa zona do concelho. Mas esta escola tem uma 

característica única no nosso concelho que é o Contrato de associação estabelecido com o Ministério da 

educação. Ou seja, embora sendo uma escola privada, faz oferta de ensino pública. É unânime que o 

trabalho desenvolvido por esta escola é de grande qualidade. Isto está plasmado nas palavras de apoio 

que recebem dos pais e encarregados de educação, mas também das várias entidades existentes nas 

freguesias das quais provêm os seus alunos. Com a atual equipa governativa foi declarado o ataque a 

este sistema de ensino. O que serviu para colmatar a falta de oferta do estado durante cerca de 30 anos 

é agora ignorado e atacado, com possibilidade de corte de turmas que poderão rondar os 50%. Depois 

de ter sido realizado o primeiro concurso público para a atribuição de turmas, que dava a estabilidade de 

três anos a estas escolas para se organizarem e prepararem o futuro, o atual executivo vem agora 

defraudar estas expectativas. Este é um ataque de morte ao Ensino particular e Cooperativo e que 

poderá levar á extinção de muitas destas escolas, com consequente prejuízo aos alunos às famílias e à 

comunidade, bem como o desemprego para os professores e funcionários. O governo pretende assim 

acabar com a escolha dos alunos, criando enormes prejuízos para o seu percurso educativo e obrigando 

a transferências em massa para outras escolas que mesmo não sendo a sua primeira escolha, não estão 

localizadas em áreas geográficas acessíveis. Está em causa dezenas de postos de trabalho nesta 

escola, desde docentes e não docentes, podendo no limite levar ao encerramento do estabelecimento de 

ensino, por falta de viabilidade financeira. E é todo um concelho que fica mais pobre e com mais 

desemprego. Mas é especialmente uma freguesia que tem um núcleo de serviços e pequenos negócios 

ancorado nesta escola que vai morrer. Está em causa muito mais que uma deslocação de alunos; é toda 

uma comunidade que é atacada. Não podemos aqui deixar de alertar todas as forças políticas para este 

cenário que se nos apresenta. É demasiado grave para o nosso concelho, pois além de uma escola com 

o prestígio que tem o Colégio Nossa Senhora da Apresentação, é toda uma dinâmica cultural e 

económica, criada, na freguesia de Calvão e vizinhas, que se vai perder. Este foi apenas um ponto que 

quisemos acrescentar a esta Assembleia Municipal, e deixamos aqui o compromisso de que, através dos 

nossos Deputados na Assembleia da República, iremos bater-nos para que estes projetos educativos 

tenham futuro e evitar o ataque a toda uma comunidade. Assim a Assembleia Municipal de Vagos 

reunida em Sessão no dia 29 de abril delibere: 1) que, em nome da estabilidade, previsibilidade e 

confiança no estado, seja respeitado o concurso público realizado no ano de 2015, dando condições 

para que as escolas funcionem normalmente até ao fim do prazo definido nesse concurso; 2) um voto de 

solidariedade a toda a comunidade educativa do Colégio Nossa Senhora da Apresentação; 3) que seja 

dado conhecimento desta moção aos diversos Grupos Parlamentares na Assembleia da República, ao 

Senhor Primeiro-Ministro e ao Senhor Presidente da República. Vagos, 29 de abril de 2016, P’ grupo 

Municipal do CDS-PP.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ Após a apresentação das duas moções o senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que 

estava aberta a discussão, se assim o entenderem, e seguidamente proceder-se-á à votação da sua 

aprovação ou não. Entretanto, inscreveram-se para usar da palavra sobre as moções apresentadas, os 

senhores Mário Castelhano, Juan Carlos Martins e Óscar Gaspar. O senhor Mário Castelhano referiu 

que sem dúvida nenhuma é solidário com a apresentação destas moções. A história do Colégio de 
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Calvão diz muito ao senhor deputado porque foi aluno daquela instituição, na altura seminário. Os 

tempos mudaram e não vai aqui analisar a importância que o Colégio, ou qualquer outro Colégio, tem na 

formação da sociedade atual. As pessoas deveriam começar a focar-se mais no papel do Estado e no 

papel da sociedade. Um Estado que pretende, e cuja macrotendência reformadora, que assumisse um 

papel meramente moderador ou regulador dando a possibilidade à iniciativa privada acaba-se por ver 

que afinal das contas, muitas das vezes, “tropeçam” todos por aqui de acordo com os interesses de 

circunstância. É verdade que se está a passar um mau momento, é verdade que isto do ensino carece 

de alguma reorganização de sustentabilidade mas o senhor deputado não está de acordo que seja feito 

à custa de defender o público em detrimento do privado. O senhor Mário entende que o Estado deve 

limitar-se à sua função meramente reguladora e deixar à iniciativa privada a liberdade de opção a cada 

pai de colocar o filho numa escola pública ou privada. Deve existir concorrência, deve existir a chamada 

economia de mercado e deve existir a liberdade de opção entre público e privado, e não está em causa 

qual é o melhor e qual é o pior. O senhor deputado aprovará as duas moções, porque tanto uma como 

outra revelam a preocupação pela situação, e é de opinião que o Professor Luís Oliveira, Coordenador 

Pedagógico do Colégio, deverá ir à mesa das negociações e tentar que, pelo menos, sejam dadas 

garantias de um período de transição, porque estas entidades, sejam elas públicas ou privadas, têm os 

seus projetos, os seus encargos e cortar assim de raiz não é um bom princípio e, provavelmente, não 

terá um bom fim. De seguida usou da palavra o senhor deputado Óscar Gaspar e referiu que está um 

pouco surpreendido por estas duas moções apresentadas pelo PSD e pelo CDS, que entenderam 

legitimamente trazer aqui a questão. Depois, referiu, também, que tem todo o respeito e admiração pelo 

trabalho desenvolvido pelo Colégio de Calvão e em Vagos todos reconhecem aquilo que foi feito nas 

últimas décadas e pelo contributo que este estabelecimento deu para elevar o nível cultural do concelho. 

Realçou, também todo o tipo de atividades e dinâmica em torno do Colégio que apraz registar e sempre 

considerou absolutamente meritório. Dito isto, também não pôde deixar de dizer que lhe pareceu de 

alguma hipocrisia a posição dos dois grupos municipais de direita. Como é possível perceber, por 

algumas intervenções, os problemas do Colégio de Calvão não nasceram esta semana, nem quando 

este Governo tomou posse, pois ainda em junho de dois mil e quinze o senhor Padre Querubim 

lamentava o corte do orçamento e o senhor deputado não estava na altura nesta assembleia municipal 

mas não se recorda de ver quer o PSD quer o CDS de estarem tão preocupados com o Colégio de 

Calvão como estão hoje. Portanto, o senhor deputado fica na dúvida se a preocupação é com o Colégio 

de Calvão ou se é, apenas, uma questão política. Contudo, o senhor deputado, também, não foge à 

questão política. Aliás, o senhor deputado Mário Castelhano colocou a questão muito bem, isto é, está-

se a falar de educação e o que diz a constituição é que todos têm direito a ensino com garantia à 

igualdade de oportunidades e diz também que o Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos 

de ensino que cobrirá toda a população. Esse mesmo Estado reconhece e fiscaliza o ensino particular e 

cooperativo nos termos da lei. Assim sendo, o Partido socialista defende, antes de mais, uma escola 

pública, uma escola pública de qualidade e uma escola pública para todos. Em muitos casos na 

educação, como na saúde e como noutros setores, infelizmente nestes últimos quarenta anos não foi 

permitido que o Estado cumprisse cabalmente as suas obrigações e, portanto, quer o setor privado quer, 
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muito especialmente, o setor social colmataram essa falha do Estado e fizeram-no muito bem e todos 

tem de estar reconhecidos por isso. Agora, de facto, a prioridade, do ponto de vista do PS, é a escola 

pública e o senhor deputado está muito disponível para discutir as questões da educação, e 

nomeadamente do ensino particular e social, mas não sendo assim instrumentalizado com um caso 

concreto como este foi. Portanto, não precisando nem o CDS nem o PSD dos votos do PS para aprovar 

as suas moções o senhor deputado não as votará. Ainda relativamente às moções apresentadas usou 

da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e começou por referir, e em resposta ao senhor 

deputado Óscar Gaspar, que esta não é uma questão política e que não se lembra de ter ouvido o PSD 

pronunciar-se sobre os cortes no ensino privado ocorridos no ano passado precisamente porque não 

estava cá. Esta é a posição assumida pela bancada do PSD mas é uma questão pessoal também, de 

muitos dos presentes. O senhor deputado tem os seus dois filhos no Colégio de Calvão e acredita no 

projeto educativo deste estabelecimento de ensino. Além disso, foi aluno, não do Colégio de Calvão, da 

escola pública que respeita, gostou mas acredita que neste momento para os seus filhos que esta é a 

melhor opção que existe, porque se assim não fosse não estavam lá. Quando se fala em aproveitamento 

político o senhor Juan Carlos só tem a lamentar e lamenta profundamente as palavras do senhor 

deputado Óscar Gaspar. Ao apresentar este documento o grupo municipal do PSD tem conhecimento do 

que se passa no Colégio de Calvão há muito tempo. Durante muito tempo, o senhor deputado fez parte 

da associação de pais, neste momento já não, e foram travadas lutas sobre esta situação e, portanto, 

não é uma questão de agora e muito menos de aproveitamento político. Ao apresentar a moção fizeram-

no sem discriminar o partido e falou-se sim na Assembleia Municipal. Por isso, é que é apresentada 

desta forma, ou seja, pela Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções relativamente a esta questão o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal submeteu as duas moções em simultâneo, uma vez que vão no mesmo sentido, a votação 

tendo as mesmas sido aprovadas por maioria, com três abstenções do grupo municipal do PS. 

Entretanto, o senhor presidente referiu que no decurso da aprovação das moções elas serão dirigidas 

aos grupos parlamentares, à Assembleia da República, ao senhor Primeiro- Ministro e ao senhor 

Presidente da República. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu seguimento ao período antes da 

ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Pediu e usou da palavra a senhora deputada Carla Gouveia e referiu que traz a esta sessão três 

temas. O primeiro deles a comunicação, ou seja, tem existido um claro investimento na comunicação, 

por parte do executivo municipal, sobretudo ao nível das redes sociais. Nunca se assistiu a tanta 

propaganda como agora, através do facebook e da página do Município de Vagos, a tanta publicação de 

informação de tudo o que se passa em Vagos. Entretanto, a senhora deputada lembrou que logo nas 

primeiras Assembleias Municipais havia proposto que as sessões fossem transmitidas em direto no site 

da Câmara Municipal. Desde então mais ninguém falou nesse assunto mas a senhora deputada 

considera que neste momento estão reunidas todas as condições para avançar com esta ideia, pois 

existem ao dispor todas as ferramentas para se tornar possível. Caso não se avance com esta proposta 

pelo menos que se faça um breve resumo do que se passa nas Assembleia Municipais para que as 
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pessoas tenham conhecimento do que aqui se discute e aprova. Em segundo lugar falou do orçamento 

participativo e disse que apesar de já se ter falado bastante neste assunto a última vez que ouviu 

qualquer coisa sobre o tema foi através do responsável da comunicação do Município na apresentação 

do Vagos Sensation Gourmet. Na altura a ideia que ficou no ar é de que ele sabe qualquer coisa mas 

não adiantou o que e a senhora deputada gostava de saber do que se trata, em que âmbito será, o valor 

e quando é que ele vai ser divulgado, uma vez que tanto tem falado no assunto nestas sessões. 

Entretanto, perguntou se por acaso o orçamento participativo recai sobre o edifício do antigo Centro de 

Saúde e se não recair o que é que está a pensar ser feito, se há alguma coisa planeada, relativamente 

ao edifício. Por fim, um terceiro tema fez referência ao Gabinete de Veterinária, ou seja, a senhora 

deputada teve conhecimento que no último ano foram abatidos muitos animais que estavam no canil, 

que não foram adotados. Com a possível legislação a proibir o abate de animais em canis a senhora 

deputada espera que isso aconteça e, perante os bons exemplos que os Municípios tomaram em banir 

de vez essa prática, perguntou se a Câmara Municipal de Vagos já tem alguma estratégia neste âmbito 

para minimizar o número de abates dos animais que são recolhidos e que não são adotados. A par disto 

o grupo municipal do PS tem algumas propostas. O dinheiro que é gasto a abater um animal pode ser 

investido em campanhas de esterilização, e a senhora deputada não se refere aos animais abandonados 

porque esses que vão para o canil e são adotados já vão esterilizados. O abate apenas deve ser feito 

quando o animal estiver em sofrimento ou em avançado estado de doença. Deve haver mais 

investimento em programas de captura e esterilização dos animais de rua, principalmente gatos que há 

muitos, para tentar controlar o aumento de natalidade destes animais, porque os canis estão a abarrotar. 

Outra sugestão, que deixou, foi o de estabelecer protocolos com as Juntas de Freguesia e as 

Associações para que junto da comunidade se inicie uma verdadeira campanha de esterilização e de 

combate ao abandono e de maus tratos sobre os animais. A senhora deputada não se refere aos 

animais abandonados e sim daqueles que têm dono e da mesma maneira que se fazem campanhas de 

vacinação antirrábica também é essencial sensibilizar as pessoas para os verdadeiros benefícios da 

esterilização tanto para o animal, como para a família, como para a sociedade em geral. A par desta 

campanha, acredita-se que pode facilitar na identificação e no registo dos animais bem como abrir 

caminho da deteção de casos de negligência e maus tratos. A senhora deputada questionou o executivo 

se já tem alguma estratégia e se estão abertos às propostas apresentadas pelo grupo municipal do PS. – 

------ De seguida usou da palavra a senhora deputada Diana Cartaxo e referiu que muito se tem 

especulado se a estrada que liga a Capela da Parada de Cima à Gândara será alcatroada e a pergunta é 

para quando, porque andou por lá muita gente a fazer medições mas o certo é que a estrada continua 

em muito mau estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado José Martins e referiu que, e como entende que 

o PSD e o Município de Vagos se têm preocupado bastante com as pessoas, foram feitos alguns 

alcatroamentos na Vila mas, a Vila, precisa de muito mais e, por isso, preocupam-no algumas vias, 

dentro da Vila, porque estão mesmo em muito mau estado. O que o senhor deputado pergunta é quais é 

que há a intenção de melhorar e para quando. Entretanto, referiu que já foi falado aqui, noutras 

Assembleias, sobre o Pontão da Vagueira e a verdade é que o atraso continua e está-se a chegar ao 
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verão e vai ser um pouco complicado gerir o trânsito para a praia da Vagueira. O senhor deputado 

enalteceu, aqui, o trabalho realizado pelo Sozense, não só pela parte do futebol, por mais uma iniciativa 

de BTT este fim-de-semana que para além de ter muitas pessoas a participar teve, também, muitas 

pessoas a trabalhar e a limpar caminhos e valas por onde as pessoas de bicicletas passavam. Além do 

Sozense convém lembrar o excelente trabalho que tem sido feito pelas Coletividades e Associações 

Desportivas do concelho de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Fernando Vieira e começou por esclarecer que a 

Junta de Freguesia de Soza também ajudou na limpeza dos caminhos e valas juntamente com o 

Sozense. De seguida abordou o assunto da transferência de competências e referiu que têm sete meses 

de serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado e ainda não receberam dinheiro algum. O senhor 

deputado diz que assim não é possível trabalhar, porque desta forma a Junta de Freguesia não 

consegue honrar os seus compromissos. O que foi sendo dito é que ia ser corrigido que estavam à 

espera de verbas e que iam resolver em breve mas o tempo continua a passar e a Junta continua sem 

receber pelos serviços prestados. O senhor deputado colocou, ainda, uma questão relativamente ao 

abastecimento de rede de média tensão para a Parcela B do Parque Empresarial de Soza, porque 

deparou-se hoje com um problema com alguns os proprietários dos terrenos que não autorizam que lá 

passe a rede. O que é que pode ser feito nestes casos? Terá de ser expropriado? Se for essa a 

resolução irá atrasar muito os trabalhos. Há alguma solução? Poder-se-á tentar chegar a acordo e 

envolver a Autarquia ou a Mais Vagos? Estas são as questões deixadas pelo senhor deputado Fernando 

Vieira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor Juan Carlos Martins para apresentar a informação 

relativa à última Assembleia Geral da CIRA, realizada no dia onze de abril de dois mil e dezasseis. Assim 

sendo, referiu que antes da ordem do dia os assuntos abordados foram: apresentado o pedido de 

esclarecimentos sobre o estudo do Centro Hospitalar; falou-se do Canal de Ovar; da Dragagem da 

Murtosa; da Pateira de Fermentelos; o Rio Vouga e o tratamento que se está a fazer na Região de 

Aveiro sobre a Ria de Aveiro; ligação Ferroviária Aveiro – Salamanca; Aveiro capital da bicicleta; 

organização das necessidades regionais; ciclovias, o mês de maio é o mês do ciclismo e falou-se um 

pouco também da AdRA mais precisamente sobre a 2ª fase dos projetos. Os outros pontos dizem 

respeito à aprovação de contas, uma revisão do orçamento e quem estiver interessado em saber mais 

pormenores pode ler as atas que são públicas e estão todas no site da CIRA. Entretanto, deixou à 

Câmara Municipal uma nota relativamente ao lixo no concelho de Vagos. Apesar de todos saberem que 

é uma questão de educação e uma questão cívica, que muitas das vezes faltam às pessoas, vê-se, a 

maior parte das vezes nos pinhais do concelho só desgraças e atentado. O senhor deputado tem 

conhecimento dos enormes esforços que têm sido feitos para limpar algumas zonas onde se acumulam 

lixos nas matas e numa das zonas de onde foram retiradas dezenas de carradas de lixo no dia a seguir 

já lá tinha cerca de um terço daquilo que saiu de lá. O senhor deputado pediu ao executivo que 

pensasse numa estratégia de sensibilização, nem que seja à força com aplicação de multas, porque é 

necessário fazer alguma coisa. Está-se a chegar ao verão e o concelho, e principalmente as praias, é 

visitado por muitos estrangeiros e com as matas cheias de lixo não é um cartão-de-visita nada 
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agradável. A segunda questão que abordou, também discutida na Assembleia da CIRA, tem a ver com a 

2ª fase de saneamento. Neste sentido perguntou se a AdRA está a fazer esse estudo, da 2ª fase do 

saneamento, em conjunto com a Câmara Municipal e com as Juntas de Freguesia? E a Câmara 

Municipal está a prever que não aconteça o que aconteceu na 1ª fase? -------------------------------------------- 

------ Em seguida usou da palavra o senhor deputado César Grave e referiu que ao que parece a rede 

viária de Vagos é uma preocupação de todos aqui presentes. As vias principais, secundárias e estradões 

estão num estado miserável e o senhor deputado referiu alguns exemplos: estradão de Calvão, que já 

não dá para remendar mais; estradão da lomba; estrada Vagos-Vagueira; estrada de Fontão-Salgueiro; 

estrada de Rines-Ponte de Vagos; Estrada de Covão do Lobo – Rio Tinto; na Freguesia de Fonte de 

Angeão são quase todas. A nível concelhio na generalidade a rede viária está uma miséria e, por isso, o 

senhor deputado pergunta para quando uma intervenção nesta rede e não apenas estudos e promessas.  

------ Terminadas as intervenções dos senhores deputados usou da palavra o senhor Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos solicitados. O senhor Presidente começou por referir que 

apesar de não ser da sua competência comentar as decisões que superiormente são tomadas pela 

Assembleia Municipal não pode deixar de fazer referência às moções, que foram aqui discutidas e 

aprovadas, sobre o Colégio de Nª Srª da Apresentação de Calvão. O senhor Presidente tem 

acompanhado bem de perto a agonia que o Colégio tem tido nos últimos anos e aqui com 

responsabilidades partilhadas pelo Governo anterior mas não é sequer comparável com aquilo que foi 

feito nos Governos anteriores, que se tratava de reduções de financiamento e que obrigou, obviamente, 

a reajustamentos. O que está a ser feito neste momento corresponde à “morte certa” do Colégio de 

Calvão caso avance este diploma e caso avancem estas regras. O facto de obrigar a não permitir que 

haja uma liberdade de escolha, uma liberdade total de escolha, dos alunos e limitar a ação do Colégio à 

sua área geográfica em todos os alunos que iniciam um novo ciclo, 5º, 7º e 10º ano, é claramente 

liquidar o Colégio Nª Srª da Apresentação. Na opinião do Senhor Presidente, que nunca foi aluno do 

Colégio, e por isso faz uma análise menos emocional e mais fria, o Colégio no concelho de Vagos nunca 

prestou ensino privado e sim ensino público, obviamente com carácter de complemento à rede de ensino 

público que existe no concelho. A questão é muito clara, isto é, não há capacidade no concelho de 

Vagos, caso o Colégio deixe de existir, para que a rede pública garanta a procura que passará a existir 

com este possível encerramento deste estabelecimento de ensino. Por isso, os responsáveis do Colégio 

sabem perfeitamente que contam com o Presidente da Câmara ao seu lado nesta luta, que é uma luta 

difícil mas que é uma luta que se tem de conquistar. Também parece evidente, e causa ao senhor 

Presidente algum desconforto, perceber que para alguns partidos da esquerda portuguesa há 

trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda. Os trabalhadores de primeira são as pessoas 

que trabalham diretamente para o Estado e os trabalhadores de segunda são aquelas dezenas e 

dezenas de pessoas que estão associadas a estes estabelecimentos, como o Colégio de Calvão, que 

nunca entraram em “negociatas” tipo aquelas que se ouve falar muito por aí. O Colégio de Nª Srª da 

Apresentação não fez parte das “negociatas” que se fizeram durante o tempo em que a educação em 

Portugal era “uma festa”, e a frase não é do senhor presidente da Câmara era de uma ex-Ministra da 

Educação, Maria de Lurdes Rodrigues. Assim sendo, como o Colégio nunca fez parte desta “festa”, na 
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opinião do senhor Presidente, não deve pagar a fatura que agora apareceu para pagar e o que acontece 

é que com este diploma não há uma verdadeira liberdade de escolha e os princípios que ainda há quatro 

dias atrás, dia 25 de abril, todos apregoavam, com um cravo vermelho na mão, afinal não existe. O 25 de 

abril não é isto, o 25 de abril é as pessoas poderem ter de facto uma liberdade de escolha e poderem 

escolher para onde querem ir estudar. Quanto às questões colocadas pelos membros da Assembleia o 

senhor Presidente começou por se dirigir à senhora Carla Gouveia e referiu que não percebeu a alusão 

que fez à comunicação/propaganda foi um elogio ou uma crítica. Sobre este assunto a única coisa que 

pode dizer é que ainda há poucos dias teve direito “aos seus cinco minutos de fama” na página de 

facebook da Câmara Municipal a propósito do discurso nas Comemorações do 42º Aniversário do 25 de 

abril. A questão de transmitir em direto no site do Município as sessões da Assembleia não voltou a ser 

falada. Relativamente à hipótese de publicar informação no site sobre os assuntos tratados nas sessões 

o senhor Presidente não é muito de acordo, porque depois pode ser acusado de o tratamento dado à 

informação ser mais direcionado para as forças políticas que têm maioria nesta Assembleia. Portanto, 

isso não irá ser feito, porque é um tratamento jornalístico que deve ser feito pelos jornalistas. 

Anteriormente a rádio transmitia estas sessões, em canal aberto para toda a população, mas, entretanto, 

deixou de o fazer, por razões alheias à Câmara Municipal, e este seria o meio de comunicação indicado 

para fazer essa transmissão. Tanto o senhor Presidente da Câmara Municipal como o senhor Presidente 

da Assembleia Municipal não vêm qualquer inconveniente em que a Vagos FM  volte a transmitir as 

sessões da Assembleia Municipal se assim o entender. Em relação ao orçamento participativo este tem 

uma rúbrica prevista no Plano de Atividades Municipal que não irá recair sobre nenhuma obra em 

concreto, porque tratando-se de um orçamento participativo ficará à espera que as pessoas participem e 

deem as suas ideias e depois se faça a respetiva votação para saber qual o projeto escolhido. 

Relativamente à questão do antigo Centro de Saúde de Vagos, obviamente, fará parte do Programa para 

a Regeneração Urbana na Vila de Vagos e será uma das intervenções que a Câmara Municipal quer 

contemplar nessa operação. Quanto aos abates dos animais nos Canis a Câmara Municipal tem tido um 

cuidado extremo no que a este assunto diz respeito. O senhor Presidente também não é a favor do 

abate dos animais e como se sabe o Gabinete de Veterinária Municipal tem feito um esforço muito 

grande com várias campanhas de sensibilização, associada a empresas, e com campanhas nas redes 

sociais, com muito sucesso. O que acontece é que é um sucesso que tendo em conta a quantidade de 

animais abandonados é relativamente curto para as necessidades que existem. Não há nenhum animal, 

em boas condições de saúde, que seja abatido dentro dos prazos legais para o abate previsto na lei. A 

Câmara Municipal não está a incumprir a lei, antes pelo contrário está a estender prazos para prolongar 

a vida dos animais o mais que se puder e conseguir mas, de facto, existe uma falta de consciência cívica 

de muitas pessoas. Como se sabe o Governo anterior tornou crime os maus tratos aos animais e isso 

também foi um avanço relativamente ao que se tinha. O executivo aceita todas as propostas que a 

senhora deputada Carla Gouveia e o PS fizerem a questão é que tudo isso, que indicou aqui, já está a 

ser feito, tais como campanhas de esterilização, campanhas de adoção e colocação de chips. Nenhum 

animal é dado para adoção sem lhe ser colocado um chip para ser facilmente identificado caso 

desapareça ou seja abandonado. Há animais que têm chip mas não estão identificados e depois é difícil 
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saber quem é o dono. Este é um problema grave até por questões de raiva que podem eventualmente 

surgir associados aos animais abandonados. A Câmara Municipal tem trabalhado muito nessa matéria e 

o senhor Presidente fica muito satisfeito quando o Gabinete Veterinário Municipal, que é coordenado 

pela senhora Vereadora Dulcínia Sereno, tem sucesso em algumas adoções mas mesmo assim não é 

possível fazer tudo por todos. A Câmara Municipal tem também colaborado e apoiado a Gaticão que é 

única associação, amiga dos animais, sediada no concelho de Vagos e com quem a Autarquia tem 

contado ao longo dos últimos anos. No que respeita às questões dos alcatroamentos na zona sul do 

concelho o senhor Presidente não sabe responder com datas certas para o início dos trabalhos. As 

máquinas neste momento estão a trabalhar na Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina e a seguir 

irão para a Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo. A empreitada, como já aqui foi anunciado, 

tinha uma duração de seis meses, portanto, até ao fim da empreitada essa obra será feita porque ela faz 

parte da 1ª fase dos alcatroamentos a serem feitos no concelho. Em relação à questão da AdRA, o 

senhor Presidente já falou com o senhor Presidente da Junta de Soza, e entretanto esta semana já 

recebeu mais informações, no que toca à questão do saneamento na Freguesia de Soza numa 1ª fase a 

obra que irá avançar é a de Salgueiro-Fontão, que apanhará parte do percurso que era para ser 

alcatroado nesta empreitada mas que teve de ser adiado, e iniciará até ao final deste semestre. O 

senhor Presidente da Junta de Soza acompanhou o processo com o senhor Presidente da Câmara e 

sabe que há um projeto que abrange o saneamento em todas as ruas, exceto um caso ou outro que fica 

de fora por razões técnicas, e, portanto, não fazia sentido estar a fazer os alcatroamentos em Soza, 

nesta altura, sem que essa questão estivesse resolvida. Parte dos alcatroamentos coincidiam 

precisamente com as estradas onde vai ser feito o saneamento. Obviamente, que esta 2ª fase das 

empreitadas de saneamento está a ser articulada com a AdRA com a limitação que a AdRA também tem 

ao recurso aos fundos comunitários, porque ainda não há candidaturas aprovadas no POSEUR, mas 

está-se a trabalhar em conjunto para definir as prioridades e, como já foi aqui dito várias vezes, não 

foram alteradas as prioridades em relação aquilo que estava estabelecido inicialmente, ou seja, deu-se 

prioridade às Freguesias bairradinas e de seguida passar-se-á para as Freguesias mais arenosas. No 

caso da Freguesia de Soza já avançaram os dois concursos que é o PAR12, em Salgueiro e Fontão, o 

PAR10, que é a intervenção nos lugares de Soza e Lavandeira, e está neste momento a ser analisada 

em Lisboa os números finais da empreitada e as propostas finais e, portanto quer uma quer outra 

iniciarão em breve. Quanto aos alcatroamentos na Freguesia de Vagos e Santo António esta precisa, 

realmente, de mais intervenções, que já teve algumas, mas, “o caminho faz-se caminhando” e não há 

possibilidade de fazer tudo junto, até porque os recursos são escassos. Se houvesse muito dinheiro em 

vez de uma empreitada de trezentos mil euros ter-se-ia lançado uma de três milhões de euros e 

resolviam-se os problemas de todos de alcatroamentos. A questão é que não há verba que chegue, há 

uma série de constrangimentos legais que têm de ser cumpridos, nomeadamente a lei dos 

compromissos e dos pagamentos em atraso que é uma norma que o Município de Vagos sempre 

cumpriu e continuará a cumprir escrupulosamente. Entretanto, já se iniciou um novo procedimento para 

uma 2ª fase de alcatroamentos, e que está a ser feito em conjunto com os senhores Presidentes de 

Junta, e assim resolver-se-á parte dos outros alcatroamentos que tanto preocupam as pessoas. No caso 
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da Rua dos Cardais, Rua M.C. da Rocha, a empreitada foi lançada à parte e assim que se conseguir 

fechar o procedimento avançará. Neste período de abertura de propostas houve um pedido de 

prolongamento de prazo, para esclarecimentos adicionais, que foi concedido, e conta-se fechar esse 

procedimento ainda este semestre para que a obra inicie o mais rapidamente possível e, se não houver 

nada em contrário, terminará ainda este ano. A questão do Pontão da Vagueira é daqueles casos que do 

ponto de vista prático, concursos, está tudo tratado, foi lançada a empreitada e depois adjudicada, à 

empresa Ribeiro Escala. Entretanto, houve uns problemas, nomeadamente na relação com a EDP por 

causa de um poste de média tensão que lá existia, e outras infraestruturas que lá existiam. Para realizar 

a obra foi também necessário solicitar aos proprietários que acederam à passagem, quer à passagem do 

lado norte definitiva, e no caso concreto agradeceu à senhora Vereadora Maria do Céu Marques que 

intercedeu junto de familiares dela para que fosse permitida passagem cedendo a título definitivo para 

que a estrada passe, quer do lado sul, onde foi necessário negociar com os proprietários no sentido de 

ser assegurada a passagem alternativa enquanto decorrem as obras. Obviamente que não será um 

trânsito a fluir normalmente mas não haverá necessidade de fazer qualquer desvio, este será feito no 

próprio local e, portanto, apesar de condicionado o acesso estará sempre disponível quer para as praias 

quer para a zona industrial. Quanto à questão do BTT Sozense o senhor Presidente este ano não teve 

oportunidade de participar mas teve conhecimento que o percurso foi bom e que coreu muito bem e 

ressalvou o trabalho das Associações, não só o Sozense. Foi feito este destaque em particular mas, 

obviamente, há todo um conjunto de iniciativas que vão sendo feitas no concelho de Vagos, e são 

muitas. Nesse dia do BTT Sozense ainda houve a peça de teatro do Grupo de Teatro O Fantástico, da 

Santa Casa da Misericórdia de Vagos, que também correu igualmente bem. Há uma série de iniciativas o 

que demonstra que as Associações do concelho demonstram uma vivacidade e uma dinâmica muito 

interessante e a Câmara Municipal tem apoiado sempre e estado sempre presente conforme é sua 

obrigação. Em relação à questão do lixo existem três pontos diferentes que têm de ser abordados. Um 

deles tem a ver com o facto de ter sido pedido aos Municípios, incluindo o de Vagos, esclarecimentos 

por parte do tribunal de contas relativamente ao processo de adjudicação da recolha dos resíduos 

sólidos urbanos. Esse pedido já obteve resposta e conta-se iniciar esse serviço de recolha de resíduos 

sólidos urbanos o mais rapidamente possível, logo que haja o visto do tribunal de contas que é só o que 

falta. Enquanto isso não acontece tem-se continuado a fazer o serviço com os meios da Autarquia, mas 

a verdade é que está a chegar o verão e era preciso que se conseguisse fazer a adjudicação o quanto 

antes. Em relação à questão de haver um espaço para a recolha dos resíduos, que não são recolhidos 

nos contentores dos resíduos sólidos urbanos, e para o qual foi feita uma candidatura, como também já 

havia sido referido, que é o Ecocentro numa parceria com o Município de Mira e que tem duas 

componentes distintas. A primeira é proporcionar às pessoas um espaço para o depósito de vários tipos 

de resíduos, sejam eles de construção e demolição, resíduos verdes, ou seja, qualquer tipo de resíduos. 

Esse Ecocentro está previsto construir-se na Freguesia de Santo André, mais concretamente junto ao Nó 

da A17 e será também fundamental para que haja mais um motivo ou desculpas para as pessoas 

despejarem o lixo em qualquer lado. A própria Câmara tem feito ações de sensibilização para recolha 

dos monos e apesar disso continua a haver pessoas a deixarem os monos abandonados no meio dos 
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pinhais que têm depois de ser transportados em camiões pela Câmara Municipal e pagos por todos. A 

segunda parte do projeto diz respeito à criação do centro de sensibilização que será na escola de 

Sanchequias para que se promovam ações de sensibilização, sobretudo junto das crianças que 

normalmente são um bom veiculo para que passe a haver mais algum cuidado relativamente ao 

tratamento dos resíduos. Portanto, essa será a estratégia, ou seja, por um lado aumentar as campanhas 

de sensibilização e ter espaços para que as pessoas possam deixar os resíduos que produzem em suas 

casas. Relativamente à transferência de competências e ao atraso nos pagamentos, por parte da 

Câmara Municipal, o senhor Presidente da Câmara já assumiu por diversas vezes que a situação 

financeira do Município, embora esteja melhor, não é a ideal e, portanto, continua-se com alguns 

atrasos. O senhor Presidente está certo que em maio serão colocadas em ordem as transferências de 

verbas, relativa à transferência de competências para as Juntas de Freguesia, que não foi feita mais 

cedo por indisponibilidade financeira. Em janeiro foi pago um valor de cerca de trezentos mil euros às 

IPSS’s de verbas em atraso e desta forma o executivo tenta gerir os recursos que tem e que são 

escassos. O senhor Presidente compreende a situação das Juntas de Freguesia mas tem de haver 

compreensão de parte a parte. As Juntas e o Município são parceiros e este último também nunca 

exerceu um controle demasiado rigoroso para perceber se as Juntas executam as tarefas que lhes foram 

confiadas com rigor. As verbas que são atribuídas às Juntas são para determinados fins específicos, e 

não para outros. Para outros fica o orçamento da Junta de Freguesia. Nesta questão terá de haver 

compreensão e entendimento, de ambas as parte, nesta lógica difícil que é trabalhar num ambiente de 

incerteza e num ambiente em que as próprias entidades da administração central por vezes se atrasam 

a enviar verbas para as Autarquias e, portanto, tem de se ir gerindo a situação. Relativamente à questão 

colocada pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Soza prende-se com o abastecimento da 

rede de média tensão e da indisponibilidade de alguns proprietários para deixar passar a rede. 

Evidentemente que é a EDP que compete esse processo e, obviamente, que há mecanismos que esta 

tem ao seu dispor, porque não é só na Freguesia de Soza que há este tipo de problemas e a EDP tem 

que os resolver. E sobre este assunto o senhor Presidente pediu ao senhor Vice-Presidente que 

explicasse mais pormenorizadamente como se processa. -------------------------------------------------------------- 

------ Usou da palavra o senhor Vice-Presidente e explicou que nestas situações compete à EDP resolver 

estas questões e, apenas, falou com o senhor Presidente de Junta no sentido de este ajudar a agilizar o 

problema. Hoje em dia cada vez é mais difícil as pessoas autorizarem a colocação de linhas de média 

tensão e postes de média tensão, especialmente em rede aérea. Naquela zona vai ter rede subterrânea 

mas há um ponto em que ela tem de chegar aérea. A EDP é que ficou incumbida de fazer este trabalho 

e a Autarquia irá colaborar no que toca a disponibilizar locais para apoios e para passar linhas que se 

forem bem colocados não interferem com nada nem com ninguém. O que acontece nestas situações é 

que têm de se acautelar a colocação dos apoios e a altura dos postes para que as pessoas que depois 

queiram construir não afete nem tenham de andar a mudar a rede. Só que isto nem sempre aconteceu e 

as pessoas têm alguma dificuldade em deixar passar as redes, porque há determinados sítios em que a 

linha passa de qualquer forma. Neste caso específico, em Soza, a situação tem de ser resolvida o 

quanto antes porque trata-se de uma zona industrial e as empresas não podem esperar muito tempo e o 
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que a EDP vai fazer é arranjar alternativas, nem que seja uma alternativa provisória, até ter uma solução 

definitiva. Mas, como é óbvio, quando é do interesse público a EDP tem mecanismos para declarar esse 

interesse e licenciar junto da Direção Geral de Energia essa linha. --------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor Presidente da Câmara para responder às questões do senhor 

deputado César Grave e referiu que quando a Câmara Municipal lançou, há pouco tempo, o concurso 

dos alcatroamentos o senhor deputado disse que se destinava, apenas, a remendos. Mas, sobre esta 

questão, já muito aqui foi dito mas o senhor Presidente reforça o assunto e voltou a dizer que foram 

estabelecidas prioridades, de acordo com indicações dos senhores Presidente de Junta de Freguesia. 

Obviamente que se sabe que há muitas mais necessidades do que aquilo que são as possibilidades 

financeiras da Autarquia e, por isso, vai-se por partes e, portanto, está-se a começar. Entretanto, foram 

já feitas várias estradas aqui em Vagos. Em breve irá iniciar-se o alcatroamento na rua dos Cardais. ------ 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou para o 

período da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------E – Período da ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO UM – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO, NO PERÍODO 02 DE FEVEREIRO A 22 DE ABRIL DE 2016 NOS TERMOS DA ALÍNEA 

c), DO Nº2, DO ARTIGO 25º, ANEXO I, DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO; ----------------------------- 

------ O senhor presidente da Câmara Municipal usou da palavra para dar nota de que neste documento 

enviado a todos os membros já consta a informação, que devia ter sempre sido enviada e não foi, e 

assumiu pessoalmente a falha, relativa ao PAEL. Com este lapso não houve qualquer intenção de 

sonegar qualquer tipo de informação à Assembleia Municipal até porque esta informação era enviada 

uma vez por ano na prestação de contas mas, obviamente, não era cumprido integralmente aquilo que 

era referido no diploma legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu para usar da palavra o senhor deputado Óscar Gaspar e referiu que neste 

documento são dadas informações através das quais só tem conhecimento quando se recebe a 

informação. Entretanto, a perplexidade do senhor deputado é outra, isto é, ele recebe muitas das vezes 

no seu e-mail alguns convites da Câmara Municipal relativamente a alguns eventos e a dúvida está 

precisamente aí, porque é que recebe convites para uns e para outros não. Há alguma seleção? Tem a 

ver com a temática? É porque não vale a pena? O senhor deputado deixou uma sugestão: é que 

eventualmente a Câmara avançasse para um boletim municipal, por via digital ou outra, onde permitisse 

ter atualizada toda a informação sobre o que está a acontecer no concelho e, eventualmente ter um 

mailing list com o endereço dos deputados para se ter a cada momento o que vai acontecendo. 

Entretanto, pediu que o senhor Presidente lhe esclarecesse uma referência feita na página 35 onde está 

escrito que se está a proceder aos trabalhos necessários para o encerramento das candidaturas, porque 

o “está-se” é um bocadinho vago e por isso gostaria que este assunto fosse mais desenvolvido. É que de 

acordo o que está escrito fica-se na duvida se vai avançar se é para recuar. Relativamente ao PAEL o 

que o senhor deputado nota ao ler esta página e meia é que há aqui o assumir do lapso, que é 

importante e positivo, mas nota-se um tom algo despeitado em relação ao documento e até de algum 



 
 
 
 
 

 
 
 

16 
Ata nº14, sessão ordinária de 29 de abril de 2016, da assembleia municipal 

desafio. Contudo, para que isso acontecesse, segundo o senhor Óscar Gaspar, o documento teria de ser 

algo impecável, o que não é. E porquê? Porque este documento logo na primeira linha erra, embora seja 

uma questão de forma, ou seja diz que este relatório se refere ao primeiro semestre do ano quando na 

primeira página diz primeiro trimestre. Outra questão de forma verifica-se no segundo parágrafo onde se 

faz referência por duas vezes à Assembleia Municipal em letra minúscula e as pessoas que escreveram 

este relatório tiveram o cuidado de escrever Divisão Financeira com letra maiúscula. O senhor deputado 

sabe que isto pode acontecer mas não devia acontecer. Em relação às questões de substância, e 

embora se compreenda a justificação com o naturalmente, em relação ao trimestre, é óbvio que não se 

pode colocar por trimestres alguns objetivos anuais mas, face aos dados que a Câmara indica o que se 

tem é um saldo global no primeiro trimestre negativo de duzentos e trinta e cinco mil euros, face a um 

valor objetivo do PAF de novecentos e cinquenta e sete mil euros. De facto a Câmara reconhece, no dia 

vinte de abril, que há aqui um desvio de um milhão cento e noventa e dois mil euros. Em relação ao 

endividamento o objetivo para o final do ano são doze milhões cento e seis mil euros e aquilo que refere 

aqui é que neste momento o endividamento da Câmara é de catorze milhões seiscentos e oitenta e oito 

mil oitocentos e setenta e oito euros, ou seja, há aqui um desvio de quase dois milhões de euros face ao 

objetivo, um desvio negativo para mais daquilo que devia ser. Portanto, o senhor deputado percebe que 

nem tudo pode ser segmentado ao longo do ano mas é importante ir-se tendo essa informação, porque a 

verdade é que se ela for dada conforme se pretenderia, no início do ano anterior, perder-se-ia o 

acompanhamento da situação e não se saberia a par e passo o que estava a acontecer. O senhor 

deputado compreende as justificações mas não pode deixar de referir que há data em que foi feito o 

relatório há um desvio muito significativo em relação aos objetivos. -------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor Presidente da Câmara para responder às questões abordadas pelo 

senhor deputado Óscar Gaspar e referiu que em relação à informação relativa aos eventos é feita uma 

seleção pelos próprios serviços acerca dos eventos que têm mais relevância e que são organizados pela 

Câmara Municipal. Muitas das vezes traz-se aqui alguma informação de eventos que não são 

organizados pela Câmara Municipal e que apenas são apoiados logisticamente pela Autarquia e onde o 

executivo também é convidado para estar. A sugestão que o senhor deputado deixou é boa e a Câmara 

Municipal já está a trabalhar nela algum tempo, isto é, na construção de um boletim municipal onde de 

facto possa haver uma concentração de toda a informação. Sendo certo que por vezes, até pelos prazos 

com que são realizados alguns eventos, ou pelo menos com o que são comunicados à Câmara 

Municipal, o boletim estará quase que em permanente atualização, porque há associações que 

comunicam com muito pouca antecedência. Tem havido um esforço de melhoria da informação por parte 

da Câmara Municipal. Relativamente às candidaturas, e de uma forma muito concreta, ainda hoje houve 

novidades e está-se a trabalhar especificamente nesta altura em duas concretas. Uma das candidaturas 

é a das áreas de localização empresarial, que ainda esta semana teve um prolongamento de prazo para 

trinta e um de maio. A Câmara Municipal está a trabalhar afincadamente com os seus técnicos, com o 

NEVA e de algumas entidades que estão a apoiar a Autarquia nesta matéria. Entretanto, estão também 

abertas as candidaturas à Regeneração Urbana que decorrerão até trinta de junho. Estas candidaturas 

já estão numa fase bastante adiantada relativamente à maturação necessária, por exemplo, para esse 
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processo, porque a maturidade requerida no procedimento é a aprovação da Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana, que já foi feita aqui há vários meses. Na última reunião da Câmara Municipal foi 

aprovada a abertura do período da discussão pública para as Operações de Regeneração Urbana. O 

senhor Presidente aproveitou para pedir aos membros da Assembleia Municipal que neste período, 

sendo certo que também poderão fazê-lo na altura da discussão, apresentassem propostas antes do fim 

do período da discussão pública. Seguindo uma sugestão da Drª Ana Maria Vasconcelos é natural que 

se faça uma sessão pública para que haja a participação de todas as pessoas que o entendam e que 

queiram neste período de discussão pública do documento. Relativamente às acusações de despeito o 

senhor Presidente não crê que seja isso que a chefia da Divisão Financeira queira transmitir com a 

apresentação deste documento à Assembleia Municipal. Obviamente, foi-lhe solicitado que prestasse 

essa informação e não acredita que haja qualquer intenção de falta de respeito para com esta 

Assembleia Municipal. Continuando, referiu que esta análise trimestral, como se sabe, sofre de alguns 

desvios. As receitas do Municipio não são constantes, existem picos, nomeadamente durante o segundo 

trimestre do ano relativamente às receitas do IMI que são bastante mais elevadas do que nos outros 

trimestres do ano. No último trimestre do ano volta a haver alguma melhoria, diga-se assim, das receitas 

do IMI. Há dois períodos fortes e nenhum deles é no primeiro trimestre e, portanto, toda a análise que foi 

feita pelo senhor deputado dos números que são apresentados está, obviamente, de algum modo ferida 

da dificuldade de análise proveniente desta oscilação do nível das receitas em cada um dos quatro 

trimestres do ano. Se for feito o paralelismo com o relatório que é apresentado na prestação de contas, e 

já foi aqui referido por diversas vezes, verifica-se que há um desvio referente ao plano de ajustamento 

aprovado em sede de assembleia Municipal aprovado por unanimidade, de cerca de setecentos mil 

euros no fim do ano passado. Esse desvio deve-se sobretudo ao facto de não se ter conseguido vender 

os lotes do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora que renderia um milhão e trezentos mil euros o 

que faria com que a Autarquia estivesse seiscentos mil euros melhor que aquilo que era a previsão inicial 

de plano de ajustamento. O senhor Presidente está em crer, e é obviamente uma análise prospetiva, 

correndo os riscos que correr, que quando se chegar ao fim deste ano, apesar de não se terem vendido 

os lotes do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora, estar-se-á em linha com o plano de 

ajustamento. Esta situação é que é de destacar, ou seja, é que apesar de ter havido um revés de um 

milhão e trezentos mil euros conseguiu-se ultrapassar as dificuldades sem essa receita e conseguir 

entrar em linha com o plano de ajustamento, apesar de ter havido outras surpresas como: a reposição de 

vencimentos, que não estava prevista no plano de ajustamento; o aumento do IVA na iluminação pública 

de 6 para 23%, como estava previsto no plano de ajustamento. Estas foram medidas que saíram a 

seguir e que prejudicaram o plano de ajustamento do Município e que mesmo assim está a conseguir 

ultrapassar com nota bastante positiva. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a 

discussão e aprovação o ponto dois da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE PARA INTEGRAR O CONSELHO DA 
COMUNIDADE DO ACeS BAIXO VOUGA; ------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O senhor Presidente da Mesa informou os membros da Assembleia Municipal de que não há nada 

a deliberar tratando-se apenas de confirmar o representante nomeado na sessão de vinte e sete de 

dezembro de dois mil e treze, o senhor deputado Juan Carlos Martins. O facto de ter havido uma 

alteração na Comunidade do ACeS do Vouga não significa que o senhor Juan Carlos deixe de ser o 

representante da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Juan Carlos Martins pediu para usar da palavra e disse que pretende abdicar do cargo de 

representante da Assembleia Municipal na Comunidade do ACeS do Vouga, indicando para o efeito 

outro membro. Assim sendo, e ao contrário do aproveitamento político que muitas vezes se faz, o grupo 

municipal do PSD indicou o senhor deputado Óscar Gaspar. ----------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa retomou a palavra e questionou o senhor deputado Juan Carlos 

Martins se ele comunicava, hoje, a esta Assembleia Municipal que declina, ou renuncia, à nomeação que 

outrora lhe foi feita, ao que ele confirmou que sim. ------------------------------------------------------------------------ 

------ Posto isto, o membro da Assembleia Municipal indicado pelo grupo municipal do PSD, foi o senhor 

Óscar Manuel de Oliveira Gaspar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa questionou o senhor deputado Óscar Gaspar relativamente ao 

convite que acabou de lhe ser dirigido. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor deputado Óscar Gaspar referiu que o senhor deputado Juan Carlos teve a gentileza de lhe 

telefonar esta tarde, em contacto prévio, portanto não foi apanhado de surpresa, a questioná-lo se 

estaria disponível para aceitar este cargo. O senhor Óscar Gaspar respondeu que estava disponível por 

entender que reúne condições para representar esta Assembleia e as pessoas do concelho numa área 

que lhe é familiar, uma vez que desempenhou funções como Secretário de Estado da Saúde. Esta é 

uma área para quem tem uma responsabilidade especial com o setor e tem um nível de conhecimento 

do setor que pode favorecer alguma interlocução sua com as entidades da saúde e, portanto, registou 

com agrado a indicação do seu nome para o cargo. O senhor Óscar Gaspar referiu, ainda, que este é um 

sinal do PSD de que é possível não impor a sua maioria, neste órgão, e fazer uma abertura propondo um 

nome que não saia das suas fileiras e esta atitude é meritória para o PSD. ---------------------------------------- 

------ Entretanto o senhor deputado César Grave, porta-voz do CDS solicitou ao senhor Presidente da 

Mesa um minuto para trocar algumas impressões com o seu grupo municipal. ------------------------------------ 

------ Terminada a troca de impressões o senhor deputado César Grave referiu que o grupo municipal do 

CDS vai conceder e apoiar o senhor deputado Óscar Gaspar por entender que com a sua sensibilidade 

política e governação possa trazer algo mais para o concelho de Vagos. ------------------------------------------- 

------ A votação foi feita, por escrutínio secreto, tendo o senhor deputado Óscar Manuel de Oliveira 

Gaspar obtido vinte e dois (22) votos a favor e duas (2) abstenções. ------------------------------------------------- 

------ Concluída a votação, foi eleito como representante da Assembleia Municipal para integrar o 

conselho da comunidade do ACeS Baixo Vouga o senhor deputado Óscar Manuel de Oliveira Gaspar. --- 

------O senhor Presidente da Assembleia, de imediato, submetendo o ponto quatro da ordem de 

trabalhos, aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 11 de março de 2016 , à 

discussão e aprovação da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE PROTOCOLO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS PARA O FESTIVAL VAGOS METAL FEST; -------------------------- 

------ Relativamente a este ponto o senhor Presidente da Câmara explicou que como é do conhecimento 

público houve uma situação de renúncia a um contrato que o Município tinha com uma empresa que 

fazia a produção do Vagos Open Air. Entretanto, a Câmara Municipal tentou várias soluções, e foram 

chegando várias propostas, para organizar um festival do género e chegou à conclusão que as duas 

melhores entidades que em consórcio se decidiram juntar são estas que aqui se apresentam. O 

protocolo foi remetido à reunião de Câmara. O senhor Presidente informou de que foram consultadas 

várias pessoas e várias entidades com experiência neste tipo de espetáculos e acabou por se escolher 

estas, sendo que um dos nomes que faz parte da Metropolitana é o Paulo Ventura. É conhecido dos 

meios de comunicação social por ter sido um dos jurados do programa Ídolos e tem uma basta 

experiência profissional neste tipo de organizações, uma vez que tem feito parte da organização de 

festivais como o antigo Ótimos Alive, o atual Zon Alive. O protocolo foi estabelecido entre três entidades: 

a Câmara Municipal, Junta de Freguesia de Vagos e Santo António e estas duas empresas em 

consórcio. Este ponto foi discutido muito abertamente na Câmara Municipal e foram feitas na altura 

propostas de alteração que foram aceites já pelo consórcio, propostas essas que partiram também dos 

dois partidos que estão representados na Câmara Municipal. O entendimento que se teve é que o 

investimento que o Município já tinha feito e o retorno que tinha retirado, e que continua a retirar, da boa 

imagem que vai gozando neste meio musical muito específico merecia que o Município fizesse esse 

investimento. Esta é uma das apostas estratégicas da Câmara Municipal quer relativamente à promoção 

cultural do concelho quer à sua própria promoção turística. Apesar de no ano passado se ter, mais ou 

menos, protocolado com o IPAM a realização de um estudo de impacto económico do evento que por 

força da deslocação deste acabou por não acontecer. Um dos objetivos presente neste protocolo é que 

será feita essa análise económica e o Município poderá, se o impacto não for o esperado ter a 

possibilidade de não continuar com o festival. A Câmara Municipal entendeu que é um bom investimento, 

e foi esse também o entendimento, por unanimidade, na reunião de Câmara e, portanto, este protocolo é 

de aprovar. Já se sabe que este ano, até pelos tempos que se tem, será mais difícil manter o nível dos 

últimos anos mas o executivo camarário está em crer que este festival tem muita potencialidade e 

acredita que estes novos parceiros dão uma visão e uma possibilidade de crescimento do evento maior 

do que os parceiros anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra a senhora deputada Carla Gouveia e referiu que já teve a oportunidade 

de felicitar o senhor Presidente pela iniciativa e ficou bastante contente com a notícia. A senhora 

deputada nunca colocou em causa a importância do festival e sempre acreditou que a Câmara fosse 

capaz de avançar com o evento através de outros parceiros. O documento protocolado é bastante mais 

cauteloso, mais abrangente, a marca está registada, foi discutido, as ideias foram debatidas e mais 

construídas e continua a ser um bom investimento. O grupo municipal do PS está bastante contente por 

Vagos continuar a ser a capital do Metal. Na altura do processo a senhora Vereadora apenas questionou 

o porquê das declarações da empresa que organizava o VOA e daí ter proposto que o valor financeiro 

em causa fosse para um orçamento municipal que a Câmara assim decidisse. Esse assunto ficou 
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resolvido, embora muitas coisas tenham ficado por esclarecer, e agora é avançar com este novo projeto. 

Entretanto, perguntou o porquê do valor ser mais elevado no primeiro ano. Concluindo, informou de que 

o grupo municipal do PS irá votar a favor. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Mário Castelhano e começou por dizer que este 

tipo de festival e de música não é a “sua onda” gosta mais de Rock & Roll. Contudo, considera que este 

tipo de eventos é importante para o concelho e o VOA estava a ser muito interessante até porque de ano 

para ano vinha sempre mais gente e quem vinha trazia sempre mais um. Apesar de nunca se ter 

percebido bem porque é que o VOA saiu de Vagos e mudou para Corroios e, tal como o senhor 

Presidente referiu, o impacto que o festival teve no meio económico, social e cultural mas aceitou a 

justificação que foi dada. O senhor deputado tem muitas dúvidas que o Festival que querem reeditar 

tenha a qualidade daquele que já existia, porque está quase convencido que a qualidade dos grupos que 

irão atuar não será tão elevada como nos outros anos. Contudo, irá ser dado ao senhor Presidente o 

benefício da dúvida embora o senhor deputado continue a acreditar que a qualidade deste Metal Feste 

melhorou no protoloco mas, provavelmente, na qualidade musical irá perder e, portanto, tem dúvidas 

quanto ao sucesso deste evento a partir da altura que vai decorrer a réplica em Corroios mas quer 

acreditar que tudo se vai recompor. O grupo municipal do CDS irá votar favoravelmente o ponto. Para 

concluir referiu que há uma coisa que o surpreende e não pode deixar de fazer aqui o reparo, isto é, 

gostaria muito que o senhor Presidente, nesta altura, não se comprometesse em protocolos em datas 

que vão para além da duração do atual mandato. Estar a comprometer quem vem a seguir não parece 

correto e ficaria melhor se fossem assumidos compromissos durante este mandato que termina em 

setembro de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado André Pinho pediu e usou da palavra e começou por convidar o senhor 

deputado Mário Castelhano para vir ao próximo festival porque acredita que vai ser um bom festival 

embora, como já disse ao senhor Presidente, os timings vão ser muito apertados, porque vai haver um 

grande espetáculo em Espanha na mesma altura. Contudo, acredita que vai ser um sucesso, e adicionou 

este evento num grupo específico de metal português, e os metaleiros portugueses irão cá estar. O 

senhor deputado informou de que o festival de Corroios vai ser afastado do mapa porque o grupo de 

metaleiros vai boicotar o festival e o concelho de Vagos vai continuar a ser a capital do metal em 

Portugal. Não é uma garantia mas estão a ser reunidos esforços para que tal aconteça. Este é um 

festival que começou há uns anos atrás na Freguesia de Santo António de Vagos onde estavam lá cerca 

de vinte pessoas. Entretanto, mudou para Vagos, e já conseguiu ter cinquenta pessoas, e anos mais 

tarde mudou para Calvão e a evolução foi notória, um crescimento bastante acentuado, e voltou para 

Vagos. O senhor deputado gostava que este festival voltasse a realizar-se em Calvão e que este 

protocolo fosse feito entre a Junta de Freguesia de Calvão, a Câmara Municipal e as entidades. Quanto 

à questão do IPAM o senhor deputado é de opinião que não é necessário nenhum estudo de mercado, 

porque os vaguenses serão o melhor estudo e serão as pessoas mais indicadas para dar um parecer 

acerca desse festival. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Tony Richard e começou por manifestar o seu 

agrado pessoal pela manutenção do festival. Desta forma irá fazer-se com que o festival de heavy metal 



 
 
 
 
 

 
 
 

21 
Ata nº14, sessão ordinária de 29 de abril de 2016, da assembleia municipal 

se mantenha no concelho de Vagos com o impacto direto e indireto, que já foi aqui referido de certo 

modo, e o impacto financeiro em especial para associações e comercio local que bem nota a diferença. 

O concelho de Vagos é atualmente um marco geográfico incontornável no mapa do heavy metal e por 

isso faz todo o sentido apostar na continuação do festival. A possibilidade de Vagos ficar sem este 

festival foi largamente comentada pela “comunidade metaleira” que posteriormente veio manifestar uma 

grande satisfação quando saiu o comunicado no facebook da Câmara Municipal a informar que o festival 

ia continuar a realizar-se. A notícia foi recebida com satisfação porque mesmo depois da organização do 

VOA ter virado as costas ao Município de Vagos não deixa de ser surpreendente a maneira rápida como 

a Câmara Municipal conseguiu montar rapidamente o esqueleto e estruturas necessárias para manter o 

festival neste concelho. Em relação à proposta de protocolo esta é bastante abrangente e é um 

documento equilibrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Presidente retomou a palavra para esclarecer as questões colocadas pelos senhores 

deputados. Relativamente às diferenças entre este protocolo e o que anteriormente existiu o senhor 

Presidente esclareceu que quando foi feito o protocolo com a organização do VOA é importante que se 

saiba que quando  esse protocolo foi feito a marca Vagos Open Air já estava registada desde dois mil e 

dez a favor da Prime Artist e quando a Câmara Municipal quis fazê-lo e já não pôde. Ao contrário do que 

se tenta passar a Câmara Municipal não foi ultrapassada, porque a Autarquia sabia que já existia um 

registo da marca a favor da Prime Artist. O que esta empresa regista em novembro de dois mil e quinze 

é a marca VOA, que é uma coisa diferente de Vagos Open Air, já numa certa premeditação do que iria 

acontecer em janeiro de dois mil e dezasseis onde é feita uma rescisão unilateral do contrato. A Câmara 

Municipal ainda tentou chegar a um entendimento relativamente à rescisão tentando ficar, pelo menos, 

com a marca Vagos Open Air mas a outra parte foi intransigente em relação a esta matéria. Entretanto, a 

Câmara Municipal já registou a marca Vagos Metal Fest mas o registo da marca sofreu uma contestação 

e está-se, neste momento, a discutir no IMPI o registo da marca Vagos Open Air, porque houve uma 

contestação relativamente ao uso de Vagos associado ao heavy metal. Como se imagina é fácil de 

adivinhar quem é que contestou esta marca. A Câmara Municipal está a discutir no IMPI o registo dessa 

marca. De qualquer modo Vagos irá realizar um festival de heavy metal quer ele se chame Vagos Metal 

Fest ou outra coisa qualquer o que não podem é impedir a Câmara Municipal de usar o nome Vagos e 

de o associar a um festival deste género musical. Mas nesta situação toda, o mais importante é ter-se 

conseguido, num período tão curto, apanhados completamente desprevenidos relativamente a uma 

rescisão que surgiu de uma forma inesperada, arranjar uma alternativa e conseguir continuar a ter um 

festival desta natureza no concelho de Vagos. Houve algumas pessoas que ajudaram, nomeadamente 

algumas das pessoas que estão desde o início ligadas ao festival. É bom que se saiba que o festival 

mudou de Calvão para Vagos não só por opção da Câmara Municipal de Vagos, ou melhor nem 

começou por ser uma opção da Câmara Municipal. Existiram várias conversas inclusivamente com o 

Colégio Nª Srª da Apresentação por parte da Câmara e por parte do produtor. O produtor a determinada 

altura disse que Calvão não, e estão aqui pessoas que sabem e que acompanharam todo o processo, o 

que fez com que se tivesse de mudar completamente toda a estratégia e já ai se mostrou o afastamento 

progressivo que foi feito das pessoas que estiveram na origem do festival e por aí se vê o 
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comportamento da pessoa. Mas o que é importante aqui é que Vagos vai realizar um festival de heavy 

metal. O evento vai ser mais caro este ano porque é mais difícil montar a estrutura durante este ano, 

mesmo as próprias empresas que irão colaborar terão mais dificuldades. Como se sabe os 

agendamentos deste tipo de bandas são feitos quase de ano para ano. A data escolhida, treze e catorze 

de Agosto, tem a ver com as tournées de algumas das bandas que interessam aos produtores trazer a 

Vagos. Pelas indicações que fizeram chegar ao senhor Presidente não serão “bandas de segunda”, aliás 

há boas indicações de virem alguns nomes importantes neste meio musical. A dificuldade surge porque 

está agendado um festival do género em Espanha e poderá condicionar a vinda de algumas bandas. O 

senhor Presidente não criou expetativas de que este festival esteja em linha com o do ano passado, mas 

há um grande apoio da “comunidade metaleira” portuguesa a este festival, e tentou perceber desde a 

primeira hora que a mudança do festival para Corroios não foi bem aceite pela “comunidade metaleira”. 

E, portanto, mesmo não tendo a mesma qualidade do cartaz do festival deste ano era importante manter 

o evento para que nos próximos anos possam haver melhorias em toda a envolvência. Relativamente ao 

prazo de vigência do protocolo o senhor Presidente esclareceu que o mesmo só é assinado com 

autorização da Assembleia Municipal, portanto, se os senhores quiserem que o contrato não seja por 

estes anos, que seja por menos, podem propor. O que têm de entender é que duas empresas que vão 

apostar num evento deste género querem ter, também elas, alguma estabilidade para perceber como é 

que vão gerir o seu investimento e dificilmente aceitavam um contrato anual. ------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Mesa submeteu o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, retirou-se da sessão o senhor deputado Manuel Marcelino Manangão. ----------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia, de imediato, submetendo o ponto cinco da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 08 de abril de 2016, à discussão e 

aprovação da assembleia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO CINCO: UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – 

PARQUE DESPORTIVO JOSÉ MARIA NETO – CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE; --------------- 

------ Não havendo intervenções o senhor Presidente da Mesa submeteu o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia, de imediato, submetendo o ponto seis da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 08 de abril de 2016, à discussão e 

aprovação da assembleia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015. ------------------------------------------------------------------ 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara e referiu que relativamente à prestação de 

contas de dois mil e quinze conseguiu-se, durante o ano de dois mil e quinze, aumentar a execução no 

que diz respeito à receita total cobrada para catorze milhões cento e quarenta e dois mil euros, 

sobretudo por força de um aumento, significativo, da rúbrica impostos diretos. Este aumento deve-se a 

vários fatores, também ao IMI, mas em pouca monta, ou seja, os montantes que foram executados e que 

tiveram uma execução acima dos 100% por força da Autarquia ser obrigada, no orçamento, a cumprir as 

regras de previsão orçamental e embora se possa sentir que num determinado ano a atividade 
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económica irá aumentar provocando aumentos ao nível, por exemplo, do IMT. Durante o ano de dois mil 

e quinze houve alguns aumentos significativos, nomeadamente no IMT, que aumentou cerca de 

trezentos e sessenta mil euros em relação a dois mil e catorze. Houve, também, um aumento no 

loteamentos e obras de duzentos mil euros, relativamente a dois mil e catorze, a DERRAMA que 

aumentou sessenta mil euros e o IMI que aumentou oitenta mil euros mas que do ponto de vista de 

impacto, tendo em conta aquilo que é o bolo da receita, foi o que menos subiu. Resumidamente, a 

DERRAMA, os loteamentos e obras e o IMT foram as três rúbricas que mais subiram e que se deve, 

sobretudo, à dinâmica que tem vindo a ser impressa no concelho nomeadamente na área do 

desenvolvimento industrial com a venda de lotes. Obviamente que o reflexo daquilo que tem sido a 

procura imobiliária da praia da Vagueira e que tem suscitado uma série de negócios na própria praia da 

Vagueira com venda de apartamentos existentes. A DERRAMA também aumentou e isto também por 

força dos bons resultados das empresas sediadas no concelho de Vagos. Relativamente às 

transferências correntes elas aumentaram ligeiramente. Houve um aumento, igualmente importante, nas 

transferências de capital e isto, sobretudo, por força da maior execução de fundos comunitários durante 

o ano de dois mil e quinze, apesar de dois mil e quinze ter gerado zero euros de receita relativamente ao 

novo quadro comunitário de apoios que continua bastante atrasado. Tudo isto gerou uma execução da 

receita total de 86,5% e poder-se-á dizer, e bem, que há aqui um reflexo da revisão orçamental feita no 

final do ano de dois mil e quinze que diminuiu o orçamento em cerca de oitocentos mil euros. Mesmo 

não tendo existido essa redução orçamental que foi feita, porque foram coisas que não foram 

executadas e havia margem para reduzir, a execução orçamental de dois mil e quinze seria a maior de 

sempre no Município de Vagos e seria a rondar os 82,5%. Como se sabe o Município não podia ter dois 

anos consecutivos de execuções abaixo dos 85% e daí houve necessidade de fazer essa revisão 

orçamental que depois, obviamente, aumentou os níveis de execução. Do lado da despesa continua a 

ter-se o mesmo aumento, o aumento é proporcional à receita e com a receita que se tem tido não é 

possível acumular saldos transitados para os anos seguidos e, portanto, o que se recebe é para pagar 

dívida, quer seja bancária quer seja a fornecedores, Isto reflete-se bem na aquisição de bens de capital 

onde durante o ano de dois mil e quinze foi feito um pagamento significativo nesta rúbrica. Nas despesas 

com pessoal também há um aumento que não é provocado por mais pessoas a trabalhar na Câmara 

Municipal mas que tem a ver com dois factos concretos: algumas reposições salariais; reposição por 

mútuo acordo com um trabalhador, de acordo com um diploma legal que saiu e que favorecia essas 

rescisões por mútuo acordo. A execução atingida, da mesma forma que se tinha na receita, ronda os 

86,6% e significativo aqui é o aumento da execução nas despesas de capital. O aumento ligeiro que 

houve durante o ano de dois mil e quinze das despesas com pessoal deve-se a estes dois fatores e o 

que pode deixar alguma tranquilidade, neste caso, é que a afetação das despesas com pessoal sobre 

aquilo que são as receitas correntes está a diminuir. Apesar do aumento das despesas com pessoal 

houve um aumento superior nas receitas correntes. Durante o ano de dois mil e quinze os proveitos e 

ganhos somaram o valor de treze milhões trezentos e quarenta e sete mil euros enquanto os custos e 

perdas, muito influenciados pelas amortizações do exercício. O imobilizado é uma questão que o próprio 

revisor oficial de contas coloca e que tem a ver com a avaliação do imobilizado e com o eventual 
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prolongamento da vida útil e que poderá vir a ser feito durante o ano de dois mil e dezasseis que poderá 

diminuir significativamente as amortizações do exercício que poderão transformar os resultados que 

ainda são negativos em resultados positivos. A análise financeira da Câmara Municipal de Vagos, ou de 

qualquer outra Câmara Municipal, não deve estar centralizada nos resultados como está numa empresa 

e deve estar, sim, centralizada na questão da dívida. Esta é a relação entre proveitos e ganhões e custos 

e perdas que geram um resultado negativo de um milhão novecentos e noventa mil euros, embora haja 

um cash-flow positivo se retirarem as amortizações do exercício que ronda os três milhões e duzentos 

mil euros. O imobilizado da Câmara Municipal de Vagos tem vindo a reduzir a questão do ativo líquido, e 

o ativo líquido total baixou cerca de três milhões e setecentos mil euros de dois mil e catorze para dois 

mil e quinze. De facto esta área do imobilizado é uma área que preocupa e, inclusive, já se iniciou o 

processo de consulta a algumas entidades que poderão auxiliar a autarquia nesta matéria, porque não é 

uma matéria que a Câmara pelos seus meios próprios consiga responder devidamente. Este é um 

processo caro e, portanto, é necessário um investimento avultado por parte do Município que rondará, de 

acordo com os orçamentos já recebidos, cerca de sessenta mil euros para fazer essa análise 

patrimonial, o que requer alguma cautela na contratação deste serviço. O objetivo é iniciar esse trabalho 

durante o ano de dois mil e dezasseis, porque ter-se-á mesmo de o fazer tendo sido esta a única 

chamada de atenção por parte do Revisor Oficial de Contas. Em relação à questão da evolução da 

dívida o senhor Presidente referiu que no ano de dois mil e quinze havia um total da dívida, de médio e 

longo prazo, de cerca de onze milhões de euros que inclui todas as dívidas de médio e longo prazo do 

Município, incluindo a divida referente ao processo Ria Vagos. Em dois mil e quinze baixou-se este valor 

para nove milhões e setecentos mil euros, sendo que neste valor estão incluídos cerca de quinhentos mil 

euros correspondentes ao valor de comparticipação em exercícios futuros da Câmara Municipal 

relativamente ao Fundo de Apoio Municipal. Como se sabe houve um diploma que obrigou os Municípios 

a depositarem determinado valor, que fizessem um investimento financeiro, que servirá para auxiliar os 

Municípios em pior estado financeiro, nomeadamente, e como é conhecido de todos, o Município de 

Aveiro que já concorreu, mas ainda não obteve a aprovação ou pelo menos o visto do Tribunal de 

Contas. Isto é um investimento financeiro e, portanto entrará também do lado do ativo da Câmara 

Municipal de Vagos. A dívida de curto prazo baixou significativamente, cerca de cem mil euros, embora o 

impacto tenha sido mais positivo na dívida de médio e longo prazo, no total, sem o Fundo de Apoio 

Municipal, o Município de Vagos, neste momento, tem uma dívida de treze milhões cento e trinta e dois 

mil euros. Esta questão do Fundo de Apoio Municipal é importante porque esta dívida, de acordo com a 

lei, não conta para os limites de endividamento que o Município está obrigado a cumprir. Dos cerca de 

sete milhões de euros que o Município deve, e que são o somatório das dívidas de terceiros médio e 

longo prazo, dois milhões e oitocentos mil euros provem do PAEL e três milhões trezentos e oito mil 

euros provem de outras dívidas à banca que não estão incluídas no PAEL. Em termos de evolução da 

dívida a dívida total do Município de Vagos que inclui o FAM são treze milhões setecentos e oitenta e 

cinco mil euros sendo que para a dívida total o Município, de acordo com a lei das Finanças Locais, 

contribui com treze milhões cento e trinta e dois mil euros e, depois, tem dois contributos, um da 

Associação dos Municípios do Carvoeiro e outro da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, 
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num processo que tem ver com a POLIS. O Município no programa POLIS comprometeu-se a transferir 

uma determinada quantia financeira para se fazerem uma série de obras. Muitas dessas obras não 

foram feitas, a dívida continua a aparecer apesar de desaparecer com a extinção, que estará para breve, 

deste programa POLIS. O senhor Ministro do Ambiente aquando da visita a Vagos anunciou uma 

segunda vida para o programa POLIS e isso é um bom indicador. Mas esta dívida com o fim do 

programa POLIS desaparecerá também e o que interessa aqui é que a dívida total do Município, para 

efeitos da Lei das Finanças Locais, são treze milhões setecentos e onze mil euros, quando o nosso limite 

da dívida eram quinze milhões cento e oitenta e nove mil euros. Neste momento, e no ano de exercício 

dois mil e dezasseis, o Município de Vagos tem capacidade de endividamento e pode recorrer à banca 

para fazer face a despesas com alguma obra ou outro projeto que queira iniciar. Não serão estes dois 

milhões de euros porque depois há outras regras que o Município tem de cumprir mas terá capacidade 

de endividamento durante o ano de 2016 para poder fazer face a alguns investimentos que possam 

surgir e ainda assim, no final do ano apesar de se ter de vir a recorrer a algum empréstimo, no final do 

ano reduzir-se-á mais uma vez a dívida em relação ao ano anterior. ------------------------------------------------- 

------ Terminada a apresentação do ponto pelo senhor Presidente da Câmara pediu para usar da palavra 

o senhor deputado Óscar Gaspar e começou por se referir aos números da receita dos impostos 

considerando-os muito positivos em termos de gestão mas o IMT triplicado num ano em que se sabe que 

o imobiliário não foi florescente levanta algumas dúvidas. O senhor deputado não percebeu, das 

palavras do senhor Presidente da Câmara, se esta situação tinha a ver mais com a Zona Industrial se 

tinha a ver a mais com a Vagueira. A pergunta, em concreto, que colocou foi se houve algum episódio, 

algum evento, em particular que levou a este triplicar do IMT ou se foi o acumular de uma série de 

pequenos negócios. Uma outra dúvida que o senhor deputado tem prende-se com o crescimento das 

despesas com fornecimentos de serviços externos, cresce 13,4%, e considera que não é normal numa 

Câmara com constrangimentos financeiros e orçamentais. Entretanto, referiu que na página sessenta, 

naquilo que é o mapa de outras dívidas a terceiros, no ponto 26.5 onde aparecem instituições financeiras 

- Caixa Geral de Depósitos quatro milhões e oitenta e um mil euros e, depois, logo abaixo o crédito a 

instituições financeiras e novamente a Caixa Geral de Depósitos, neste caso, com sinal contrário três 

milhões setecentos e quarenta e nove mil euros. O senhor deputado não percebeu se está a falar-se de 

duas operações distintas, se a Caixa foi classificada de duas formas diferentes. Nessa mesma página, 

mesmo no final, o senhor deputado não percebe como é que o Agrupamento de Escolas de Vagos está 

incluído nas administrações privadas, até porque algumas páginas mais à frente aparece nas instituições 

particulares, em outros. Em relação à análise deste mapa a dúvida que lhe fica é se há protocolos e se 

há a aprovação de verbas por parte da Câmara com entidades, nomeadamente com as IPSS’s, que não 

estejam aqui. E pergunta isto porquê? Porque conhecendo, como conhece, as contas de algumas IPSS’s 

parece-lhe ver lá valores em dívida da parte da Câmara não vê a correspondência deste lado. Outra 

questão que colocou prende-se com as notas às demonstrações financeiras que são muito curtas, 

breves e insuficientes, nomeadamente, relativamente a acréscimos e diferimentos, que não se percebe, 

sendo certo que em ativo estão cerca de quatro milhões e tal de euros e em passivo estão catorze 

milhões e tal euros, e por isso valia a pena o senhor Presidente falar um pouco sobre isso. Outra dúvida, 
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que ficou da apresentação deste documento, tem a ver com aumento das aquisições, isto é, o mapa que 

se refere a este assunto faz referências aos anos de dois mil e dez, dois mil e onze, dois mil e doze e 

dois mil e treze. Não terá havido um lapso? Perguntou. O que se está aqui a discutir são as contas de 

dois mil e quinze e o senhor deputado não encontra nas contas nenhum valor de aquisição de bens de 

capital de sete milhões de euros e, portanto, ou este quadro é do documento de dois mil e treze, que é o 

mais provável, ou este quadro não bate certo com as contas. O senhor deputado considera que este 

documento enferma de um problema que é não ter um relatório de gestão e quem ouvisse o senhor 

Presidente na apresentação e daria a ideia que o senhor Presidente está mandatado para fazer a gestão 

financeira do Município e não foi para isso que se candidatou e ganhou as eleições. Na intervenção feita 

pelo senhor Presidente não se ouviu nada relativamente ao que se passou em dois mil e quinze, ou seja, 

falou de contas e mais contas mas não foi isso que os membros da Assembleia aprovaram e em relação 

a isso nada disse e isso é que era importante. O que deveria ter dito era que estas são as contas 

relativas a dois mil e quinze, que está aqui para prestar contas e informar os membros da Assembleia do 

que é que fez, o que foi possível fazer, o que é que não foi possível fazer, o que é que devia ter feito e o 

que está a fazer neste momento. Esta atitude era muito relevante em termos políticos e em termos 

daquilo que interessa ao concelho e em termos de escrutínio político desta Assembleia Municipal. Um 

outro ponto que o senhor Presidente referiu, e que não pode ficar no esquecimento, é que estas contas 

dizem que o Município tem um resultado líquido negativo de um milhão novecentos e noventa mil 

setecentos e oitenta euros e quarenta cêntimos. Isto em linguagem corrente quer dizer que a Câmara 

Municipal teve um prejuízo de quase dois milhões de euros, entre a receita e a despesa a Câmara 

Municipal de Vagos fez perder quase dois milhões de euros ao Município em dois mil e quinze. Estas 

contas dizem também que a Câmara teve ao seu dispor, em dois mil e quinze, catorze milhões de euros 

de receita e, portanto, o que interessa aqui discutir é o que é que foi feito, de facto, com essa receita, 

porque este é o momento de prestar contas. O senhor deputado, por curiosidade, foi dar uma vista de 

olhos pelo orçamento que aqui foi aprovado e dizia lá que “o plano plurianual de investimentos traduz 

uma estratégia vertida PIMTRA – Plano Intermunicipal de Mobilidade de Transportes da Região de 

Aveiro - uma forte aposta na mobilidade suave”. Não conseguiu, contudo, ver como é que depois isto foi 

plasmado em dois mil e quinze. Depois mais à frente, no orçamento, dizia “resumidamente e analisando 

as GOP pode concluir-se que depois de uma preocupação profunda com as funções sociais, sobretudo 

na área da educação, durante o ano de dois mil e catorze, o ano de dois mil e quinze será mais 

equilibrado e será o reflexo da ambição do Portugal 2020 e do QCIRA 2014-2020 muito virado para as 

funções económicas e para o investimento reprodutivo.” Posto isto o que aconteceu foi que o Plano 

Plurianual de Investimentos previa para as funções económicas dois milhões e seiscentos mil euros, 

página quarenta e três do documento do ano passado. A execução diz este ano, foi de um milhão 

duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e oito euros. Quer isto dizer, fazendo uma conta 

simples, o nível de execução nas funções económicas, que dizia o senhor Presidente, era prioridade 

para dois mil e quinze, foi de 47,8%, ou seja, executou-se menos de metade daquilo que aqui foi 

proposto fazer e daquilo que foi aprovado por esta Assembleia fazer-se. Na mesma linha assume o 

relatório, que o senhor Presidente apelida de relatório de gestão, que o investimento caiu 6,4% mas 



 
 
 
 
 

 
 
 

27 
Ata nº14, sessão ordinária de 29 de abril de 2016, da assembleia municipal 

ainda assim diz que se conseguiu executar 76,7%. Isto levaria a dizer que foi executado três quartos, 

menos mal comparando com outros anos e com outras Câmaras. O senhor Presidente teve o cuidado de 

dizer, na explicação que fez, que houve uma alteração no final do ano, ou seja, não foi apontado o alvo 

para aquilo que tinha sido previsto no ano antes, alterou o alvo. Portanto, aproximou-se do alvo não 

porque tivesse atirado certo mas porque arredou o alvo para onde ia a seta. A verdade é que face àquilo 

que estava orçamentado, e que era de quatro milhões seiscentos e trinta e cinco mil euros para 

investimento, o que a Câmara executou o ano passado foi 53,8%, ou seja, basicamente, o investimento 

foi metade daquele que estava previsto. O senhor deputado referiu ainda que o senhor Presidente sabe 

bem que é uma crítica recorrente desta Assembleia, nomeadamente por parte do grupo municipal do PS, 

que os orçamentos não são documentos para levar a sério. A Câmara faz de conta que tem um 

orçamento e que pretende fazer obras as pessoas podem achar que ficam contentes, porque está 

inscrito no orçamento, mas o senhor Presidente sabe que a partir do dia um de janeiro esse orçamento 

faz “tábua rasa.” O senhor deputado disse que iria comentar aquelas rubricas que tinham inscritos os mil 

euros e cuja execução foi zero. No entanto, ainda mais curioso, é que está aqui muitas linhas em que o 

valor não era zero: beneficiação do arruamento na Freguesia de Calvão, tinha previsto vinte mil euros e 

realizou zero; beneficiação dos arruamentos na Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, tinha 

previsto vinte e cinco mil euros e realizou zero; beneficiação dos arruamentos na Freguesia de Ouca, 

tinha previsto vinte mil euros e realizou zero; beneficiação dos arruamentos na Freguesia de Ponte de 

Vagos e Santa Catarina, tinha previsto vinte e cinco mil euros e realizou zero; beneficiação dos 

arruamentos na Freguesia de Santo André, tinha previsto vinte mil euros e realizou zero; beneficiação 

dos arruamentos na Freguesia de Vagos e Santo António, tinha previsto trinta e cinco mil euros e 

realizou zero. Portanto, houve aqui muitas linhas que estavam previstas em termos orçamentais e não 

foram executadas, que tiveram execução zero, mais precisamente noventa e quatro (entre as página 

dezoito e vinte e dois do relatório). Isto vale o que vele e vale mais para o futuro do que para o passado 

e o senhor deputado considera que não vale a pena, ano após ano, a Câmara tentar enganar os 

membros da Assembleia e os senhores Presidentes de Junta a dizer quando se sabe que não se vai 

executar nada. Ainda assim, contas são contas e isto é o que é. O senhor deputado gostaria que o 

orçamento fosse bastante diferente e que a execução fosse outra mas é o que é e não se pode mudar a 

realidade e pelo que é dado a perceber, nomeadamente pelo relatório do ROC, as contas correspondem 

à realidade. “Nesse sentido, não enquanto voto político, sobre a execução de dois mil e quinze, mas 

enquanto voto sobre este instrumento de gestão que é obrigatório, ainda assim, nós poderíamos votar a 

favor das contas, por elas representarem a verdade, desde que a Câmara se comprometesse a assumir 

aquilo que não é uma chamada de atenção. Há aqui um preciosismo de linguagem que o senhor 

Presidente, pela formação que tem, não desconhece, aquilo que o Revisor Oficial de Contas levanta é 

uma reserva e, portanto, dizia eu, se a Câmara assumir que esta reserva que é importante e que deve 

ser colmatada este ano e que dever ser feito o levantamento cadastral e patrimonial eu diria que o 

Partido Socialista estaria em condições de votar favoravelmente as contas.” -------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Mário Castelhano e relativamente a esta Prestação 

de Contas representam o resultado das opções do executivo camarário e do seu modelo de gestão e, 
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portanto, as contas ele não as irá discutir, porque estão certificadas e acredita que estão bem. Agora, o 

modo como o dinheiro foi gasto, catorze milhões e tal, é que o senhor Mário Castelhano, efetivamente, 

não está assim muito alinhado quanto às opções tomadas. E porquê? Este relatório, para além do 

relatório financeiro, deveria ter aqui alguns rácios e alguns indicadores de gestão da atividade, do que foi 

feito e onde é que foi gasto o dinheiro para este documento não ser meramente contabilístico. Como não 

tem quem lê o documento, e não vê obra feita, continua a questionar-se quantos milhões serão 

necessários para o Município de Vagos ficar ao nível dos outros. Ao senhor Mário Castelhano preocupa-

o como cidadão a falta de obra no concelho, porque, por exemplo, vai-se para o sul as vias estão 

degradadas e intransitáveis e foram gastos cerca de catorze milhões e não se sabe em quê. O senhor 

deputado entende que já era tempo do concelho apresentar uma outra imagem. Hoje ficou a saber-se 

que as bermas não são limpas porque a Câmara Municipal não faz as transferências para as Juntas de 

Freguesia, e não é só para a Junta de Freguesia de Soza, assim como para as instituições e a conta a 

fornecedores afinal de contas mantem-se em valores elevadíssimos. Posto isto, o senhor Presidente 

pagava a dívida de curto prazo e “animava” a economia local, porque o senhor deputado não consegue 

ver onde é que é gasto o dinheiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado César Grave e referiu que não está contra nem 

a favor desta prestação de contas, até porque não tem conhecimentos técnicos para tal, como o Dr. 

Óscar Gaspar. Segundo o senhor deputado as contas apresentadas espelham a opção política deste 

executivo em não fazer obra, falta de investimento, falta de ambição e o adiar de obra para o próximo 

ano, obras essas de extrema importância na vida dos vaguenses. Foram gastos mais catorze milhões e 

mais um ano. O senhor deputado entende que nem os munícipes nem os empresários podem ficar 

reféns de calendários partidários daí a reprovação do grupo municipal do CDS e salientou o seu voto 

contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e disse que concorda com 

alguns aspetos referidos pelo senhor deputado Óscar Gaspar, outros não. Mas concordando com a 

reserva do ROC e com a importância do registo cadastro do inventário dos bens do Estado e da portaria 

que o aplica, que é diferente das empresas, e realçando que a questão das amortizações e da despesa 

imputada no relatório de contas, esta portaria não refere quais são as percentagens de amortização. O 

que refere é o exemplo de vida útil dos bens o que implica logo uma taxa de amortização dos bens. O 

senhor deputado como previu que iriam falar de novo na questão do “prejuízo” esteve a fazer um 

exercício, ou seja, deu-se ao trabalho de ir comparar em três Municípios a questão dos ativos e a 

questão das amortizações, porque os bens não devem ser muito diferentes apenas as taxas de 

amortização o são. E só para se ter uma ideia o Município de Oliveira do Bairro tem um ativo líquido de 

cerca de cento e dois milhões e tem um valor de amortizações de três milhões seiscentos e vinte e três 

mil euros. O Município de Mira tem um ativo líquido de noventa e sete milhões e amortizações no valor 

de um milhão e quatrocentos mil euros. O Município de Estarreja tem de ativo líquido sessenta e nove 

milhões e amortizações no valor de dois milhões de euros. O Município de Vagos tem um ativo líquido de 

setenta e quatro milhões e tem amortizações no valor de cinco milhões e cem mil euros, mais coisa 

menos coisa. O senhor deputado considera a importância da aplicação desta portaria, até porque se for 
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feita uma média da amortização, e está-se a falar de 8% e fazendo-se todas as taxas que compõem esta 

portaria, nem metade das taxas seria aplicada. O mapa de amortizações que é apresentado não refere 

taxas e deveria ser extremamente extenso para ter todos os bens e todas as taxas de amortização. O 

senhor deputado solicitou ao senhor Presidente que verifica-se a questão do cadastro, que já chamaram 

à atenção há bastante tempo e da questão do inventário dos bens do Município e a revisão das taxas. 

Para tal, bastava reduzir a taxa para o mesmo que está nos outros Municípios e aplicar o que está na 

portaria que o Município deixava de ter o tal “prejuízo”, o resultado negativo. -------------------------------------- 

------ O senhor Presidente voltou a usar da palavra para responder às questões levantadas pelos 

senhores deputados. Assim sendo, começou por dizer que evidentemente, e já o tinha admitido na 

intervenção inicial, do registo do cadastro dos bens do Município é para ser feito durante o ano de dois 

mil e dezasseis, apesar de ser um investimento avultado. Só para se ter uma pequena noção dos gastos 

só em planos, que a Câmara está a realizar neste momento, tais como o Plano de Regeneração Urbana, 

o Plano de Pormenor da Parcela B, o Plano de Pormenor das Azenhas do Boco, o Plano de Pormenor 

de Paredes da Torre, está previsto um investimento de cerca de duzentos e cinquenta mil euros. É 

evidente que essas não são obras que se notem e quando se tratam de investimentos desse género não 

saltam à vista porque ainda não significam obras. No caso, por exemplo da Regeneração Urbana onde 

está a ser feito um investimento de cerca de sessenta mil euros, no caso do plano estratégico, que está 

a ser feito em conjunto com a Universidade de Aveiro, são mais cerca de quarenta mil euros. Estas são 

obras imateriais que não têm um relevo físico mas que têm uma importância extrema na vida e no dia-a-

dia das pessoas quando, por exemplo, hoje para fazer uma construção na vila de Vagos, quem quiser 

recuperar uma casa, em vez de pagar 23% de IVA já só pagar 6% e se isto não é impacto na vida das 

pessoas, então, o que será? Continuando, durante o ano de dois mil e dezasseis ir-se-á levar a cabo, 

quer esse processo de inventariação cadastral do património do Município, e há a consciência que ele 

não está corretamente registado, quer a revisão das taxas e da questão da vida útil dos próprios bens. 

Em relação às questões colocadas pelo senhor deputado Óscar Gaspar o senhor Presidente informou de 

que toda a dívida das IPSS’s está registada nesta prestação de contas. Quando o Senhor presidente fala 

na dívida refere-se ao seu total e todas as dívidas protocoladas, e não pagas, com as IPSS’s estão aqui 

devidamente registadas, sendo certo que tem vindo a ser feito um esforço muito grande para liquidar 

esta dívida. Estão aqui registadas algumas dívidas que desaparecerão facilmente, isto é, são duas 

dívidas que o Município tem à SIMRIA. Uma que já foi alvo de um encontro de contas, já aqui falado, e 

que tem a ver com uma escritura pendente que existe, neste momento, onde o Município irá ceder à 

SIMRIA as estações de tratamento de Ouca e Santa Catarina. A escritura ainda não foi assinada porque 

estas duas obras foram alvo de financiamento e quando se fizer automaticamente desaparecerá uma 

dívida de cerca de cento e cinquenta mil euros que existe com esta entidade. Uma outra dívida da 

SIMRIA diz respeito a uma dívida não real, embora ela esteja registada nas contas dos Municípios, e que 

tem a ver com uma situação muito antiga que deriva de o registo contabilístico que era feito dos 

consumos, isto é, o registo era feito pelos consumos reais. Entretanto, foi acordado com a SIMRIA, 

agora Águas do Centro Litoral, que essa dívida seja paga por conta de dividendos futuros que a empresa 

teria de pagar e que amortizará com esses dividendos a dívida existente. Quanto ao gráfico o senhor 



 
 
 
 
 

 
 
 

30 
Ata nº14, sessão ordinária de 29 de abril de 2016, da assembleia municipal 

Presidente admitiu que realmente houve um lapso e este que foi apresentado diz respeito ao ano de dois 

mil e treze, porque a aquisição de bens de capital não corresponde ao valor referido. Mas isto é uma 

mera apresentação e o que interessa realmente são as contas que estão nos mapas que são extraídos 

da aplicação no entanto, se for o mapa que está no relatório, será corrigido. O que interessa é que não 

há nenhuma incorreção relativamente à aquisição de bens de capital que soma o valor de despesa paga 

de dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil euros. Quanto à questão do IMT esta tem sido uma 

“guerra antiga” do Municípios Portugueses que querem que a Autoridade Tributária lhe preste a 

informação de onde provem o dinheiro, porque não se sabe de onde vem nem do IMT, nem do IMI e 

nem da DERRAMA. O que se recebe é aquilo que a Administração das Finanças entrega. O que o 

senhor Presidente referiu, e reforçou essa ideia, é que em termos de previsão orçamental o Município 

está limitado com as regras  que constam da Lei das Finanças Locais e no próprio POCAL. O Município 

não pode alterar as regras previsionais, ou seja, só pode prever 50% da média da receita dos últimos 

dez anos e, portanto, não se pode colocar nenhum valor superior e, obviamente estes valores do IMT 

sofrerão oscilações. Não há um controle da Câmara Municipal. O IMT reflete, exatamente, a realidade 

imobiliária que se vive no concelho de Vagos e muito mais importante do que números é a estratégia do 

Município. Relativamente à referência que do que se cumpriu e não cumpriu do orçamento todos sabem 

que em termos orçamentais muitas vezes há a necessidade de se abrir algumas rúbricas, embora se 

saiba da dificuldade ou da impossibilidade de ter concretização financeira durante aquele ano mas é 

importante para efeitos, até por exemplo, de Tribunal de Contas é importante que essas rúbricas que 

estejam abertas e que existam e que possam eventualmente ser utilizadas. Mas não é só aqui que se 

reflete o trabalho da Câmara Municipal, o trabalho desta entidade reflete-se em diversas outras áreas de 

atividade, nomeadamente na área do desenvolvimento económico e na área da indústria. O concelho de 

Vagos tem uma taxa de desemprego bem abaixo da média nacional, continua a ter investimento, e 

investimento importante, estrangeiro e português, de empresas que estavam cá e de empresas novas 

que se estão a instalar. Tem-se visto uma dinâmica industrial muito forte no concelho de Vagos ao 

contrário daquilo que se vai vendo nos concelhos vizinhos. Agora, a realidade está aí e ainda ontem fez 

parte da ordem de trabalhos da reunião de Câmara três assuntos que significam investimento no 

concelho, ou seja, são três vendas de três lotes na Zona Industrial de Vagos que significarão 

investimentos importantes. Um, por exemplo, é uma depuradora que nunca existiu no concelho de 

Vagos, um investimento que irá surgir muito em breve e que é muito importante. Tem sido diversas 

vezes elogiado o papel e o trabalho que a Câmara Municipal tem desenvolvido na área da agricultura e 

do apoio que está a ser dado aos jovens agricultores. Na área da indústria, e articulada com esta área da 

agricultura, está-se a trabalhar e está já em funcionamento a incubadora de empresas de Vagos, um 

projeto supramunicipal e que só no dia da inauguração já tinha cinco projetos instalados e após a 

inauguração, na semana seguinte, já tinha mais dois projetos de jovens, e menos jovens, 

empreendedores de Vagos. Na área do turismo foi feito, durante o ano de dois mil e quinze, um 

investimento importante na praia da Vagueira naquela obra que hoje é uma obra emblemática e coloca a 

Vagueira ao nível das melhores praias nacionais e que hoje é procurada por muitas pessoas para lazer. 

Esta obra teve ainda um reflexo positivo nas receitas do IMT. Na área da cultura inaugurou-se, durante o 
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ano de dois mil e quinze, a Biblioteca Municipal, e o concelho de Vagos nunca tinha tido uma obra com 

esta envergadura, e foi durante esse ano que se fez todo o investimento do fundo documental e do 

mobiliário, com recurso a fundos comunitários, correto, mas houve um grande empenhamento da 

Câmara Municipal em conseguir esses financiamentos. No desporto, com a discordância de alguns dos 

senhores deputados, conseguiu-se implementar uma rede de relvados sintéticos que hoje coloca o 

concelho de Vagos no topo das referências da Associação de Futebol de Aveiro, tendo sido, por diversas 

vezes, elogiados publicamente pelo novo Presidente da Associação de Futebol de Aveiro. Ainda 

recentemente quando a Câmara Municipal abalançou a realizar a final distrital da Taça do Distrito de 

Aveiro de Futebol 11 Sénior o senhor Presidente fez referência no Jornal Diário de Aveiro que tinha uma 

dívida de gratidão pelo investimento que o município de Vagos estava a fazer e por ceder as instalações 

para que a Associação Futebol de Aveiro as utilize. Durante o ano de dois mil e quinze foi apetrechado o 

equipamento do Estádio Municipal. Ao nível das infraestruturas industriais e do apoio social que está a 

ser dado às IPSS’s é só falar com estas instituições e perceber o esforço que a Câmara Municipal tem 

feito para cumprir os seus compromissos financeiros durante os últimos anos. Ainda não entra nesta 

contas mas no início deste ano a Câmara Municipal pagou cerca de trezentos mil euros às IPSS’s de 

coisas que estavam protocoladas e que estavam em dívida. Na área da educação a Autarquia está 

sempre ao lado das escolas: do agrupamento de escolas de Vagos, do Colégio de Calvão e da 

EPADRV. Ainda recentemente foi a reunião de Câmara, por se ter consciência das dificuldades que o 

Colégio de Calvão atravessa, e que estava em risco de ficar sem piscina, um protocolo estabelecido, 

entre o Município e o Colégio de Calvão, para utilização da piscina pagando sete mil e quinhentos euros 

por mês a este estabelecimento de ensino. É normal que este tipo de investimento não seja visto, não se 

vê obra, mas, de facto, isso são investimentos importantes na vida das pessoas. É bom que se saiba, 

também, que todas as crianças do concelho, desde a pré-escola até ao 3ºano de escolaridade, se 

deslocam três vezes no ano letivo ao Centro de Ciência e Cultura da Parada de Cima, outro investimento 

da Câmara Municipal de Vagos em conjunto com a Fábrica da Ciência VIVA, para iniciarem a 

aprendizagem nas áreas científicas. A Câmara Municipal tem um projeto em conjunto com o 

Agrupamento de Escolas de Vagos onde é permitido às crianças do 4º ano ensinar os conceitos básicos 

da programação informática. É bom que se saiba que essas crianças do 4ºano também integram um 

projeto intitulado o “Newton sabe ler”, também na linha daquilo que é aprendizagem que eles têm no 

CO3, onde são introduzidos nas áreas mais científicas. Todas as crianças do 3ºano têm natação gratuita 

que é feita e ministrada pela Câmara Municipal, algumas nas piscinas do Colégio de Calvão outras na 

piscina municipal. Como se pode ver são todo este tipo de investimentos que mais do que obra física, 

que também existe embora muitos não a queiram ver, é a proximidade que a Câmara Municipal tem com 

as associações e o apoio financeiro, e não só, que lhes vai sendo disponibilizado. Concluindo, estas são 

as contas possíveis de um Município que tem vindo a aumentar o seu volume de receitas. Num 

Município que tem cerca de catorze milhões de euros de receitas e que cerca de 50% desse valor 

aparece afetado com despesas com pessoal, com despesas com transportes escolares e despesas na 

área da educação, com despesa na área social, com despesas de iluminação pública e de consumos de 

água, que têm de ser pagos à AdRA e que aparece condicionado com um volume significativo de 
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despesa o que sobra tem de ser dividido por associações, apoios sociais e fazer investimento. 

Felizmente o investimento que tem sido feito tem sido certeiro, ou seja, a Biblioteca está, hoje, com uma 

dinâmica fabulosa, a praia da Vagueira ganhou “uma nova vida e uma nova alma” com a obra que foi 

feita, para além dos muitos outros investimentos que foram feitos e que muita gente vê mas que alguns 

teimam em não ver. O importante é não gastar mais do que aquilo que se tem, como foi feito em tempos 

na governação do Partido Socialista, mas mesmo que se quisesse fazê-lo o Município não podia  porque 

a Lei da Finanças Locais não deixa. Este número de treze milhões setecentos e oitenta e cinco mil euros 

é o número de toda a dívida da Câmara Municipal que inclui o PAEL, despesas de curto prazo, despesas 

de médio e longo prazo, ou seja, está tudo incluído, até o FAM que foi imposto aos Municípios. O que é 

importante de perceber é que apesar de tudo o que foi feito e apesar de hoje o nível de vida das pessoas 

de Vagos é melhor do que há um ano atrás o que interessa é ter conseguido  todos esses ensejos e 

todos esses objetivos reduzindo a dívida da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Óscar Gaspar e referiu que é de aplaudir o senhor 

Presidente da Câmara acabar a intervenção dizendo que houve tempos em que se gastou mais do que 

aquilo que se tinha, do que aquilo que se devia, mas sabe, com certeza daquilo que fala. Todos se 

recordam de quem controlava as contas durante aqueles anos do início da série. No Município de Vagos 

o Partido Socialista nunca esteve à frente dos destinos da Câmara e o senhor Presidente dirá “por 

alguma coisa será” mas a verdade é para o bem e para o mal. E a verdade é que se alguém tem 

responsabilidade nestas colunas cor de laranja apresentadas neste documento não é o Partido 

Socialista, Se alguém tem responsabilidade por se ter recorrido ao PAEL não é o Partido Socialista e, 

portanto, o senhor deputado não percebeu exatamente onde é que o senhor Presidente quis encaixar 

essas críticas. De seguida referiu que de facto “a necessidade aguça o engenho”, ou seja, aquilo que se 

percebeu, logo na segunda frase, é que não tinha argumentos para defender os documentos aqui 

apresentados e, portanto, aquilo que fez, e bem, foi fazer uma longa exposição sobre coisas que não 

constam do documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente voltou a usar da palavra para dizer que o senhor deputado deve ter saltado 

algumas linhas e, por isso, não viu no documento a referência às obras que indicou. Por exemplo na 

linha 3.4.2 estão setecentos e quarenta e três mil euros na Requalificação e Defesa do Cordão Dunar 

Frente Marítima entre a Praia da Vagueira e Praia do Labrego, gastos durante o ano de dois mil e quinze 

e na Biblioteca, a mesma coisa, ou seja, está referido o investimento feito durante o ano de dois mil e 

quinze. A questão de não ter argumentos para defender o documento, este não precisa de defesa 

porque ele está devidamente certificado pelo Revisor Oficial de Contas e, portanto, vem aqui de uma 

forma tranquila. Em segundo lugar é curioso o senhor deputado ter feito referência a um facto que 

ocorreu durante o ano de dois mil e dez ou dois mil e nove que foi a sentença do processo Ria Vagos 

que aumentou a dívida da Câmara Municipal de Vagos em quatro milhões de euros. Na altura em que se 

iniciou este processo o senhor Presidente da Câmara era ainda criança e, portanto, não pode ser 

responsabilizado pelo que aconteceu na altura. Ao longo destes catorze anos de governação do PSD em 

Vagos têm-se conseguido levar a cabo uma série de projetos importantes e hoje estão a ter o seu 
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reflexo, porque é verdade que há investimento e que estão a ser criadas mais e melhores condições 

para os munícipes de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Mesa submeteu o ponto a votação tendo o 

mesmo sido aprovado por maioria, com 15 (quinze) votos a favor, do grupo municipal do PSD, 6 (seis) 

votos contra, do grupo municipal do CDS, e 4 (quatro) abstenções, do grupo municipal do PS e do 

senhor deputado Mário Castelhano. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu a 

sessão à intervenção do público, nos termos do artigo 23º do Regimento. ----------------------------------------- 

------ Do público pediram para usar da palavra o prof. Luís Oliveira, Coordenador Pedagógico do Colégio 

de Calvão, e a senhora Graça Neto funcionária administrativa do mesmo estabelecimento de ensino. ----- 

------ O Prof. Luís Oliveira referiu que queria, como Coordenador Pedagógico do Colégio de Calvão, 

agradecer as moções que foram aprovadas em defesa do Colégio. Entretanto, lamentou que essa 

defesa não tenha sido feita plenamente pela Assembleia e, por isso, pronunciou, aqui, a sua tristeza por 

tal ter acontecido, porque entende que o Colégio merece o apoio pleno deste órgão. Aproveitou para 

fazer um pedido às pessoas, não como pertencentes aos partidos políticos mas enquanto cidadãos, que 

assumam esta luta, porque alegar que não há dinheiro para privar as pessoas de um direito tão 

elementar como é a liberdade é um “filme que nós já conhecemos”. Com esta atitude dá a impressão 

que se está a regressar a um tempo do qual se saiu e, ainda há bem poucos dias se estava a 

comemorar com cravos vermelhos o alcance da liberdade que parece, cada vez mais, uma flor de 

retórica. Esta vai ser uma luta muito dura mas à qual não se vai virar a cara e vai ser uma luta pela 

liberdade, provavelmente contra aqueles que apregoam como sendo o seu estandarte máximo. Para 

terminar deixou as seguintes questões: “ o que é que vocês pensariam de mim, sendo eu pai de um filho 

do casamento e de um filho fora do casamento e se eu ignorasse este segundo filho? Se eu fizesse de 

conta que ele não era meu? O que é que vocês pensariam de mim, enquanto pai? ----------------------------- 

------ De seguida usou da palavra a senhora Graça Neto que trabalha neste estabelecimento de ensino 

desde mil novecentos e oitenta e dois que só se tornou Colégio de Nossa Senhora da Apresentação de 

Calvão em mil novecentos e oitenta e cinco. Aquela escola era Seminário e na altura, além dos 

seminaristas, acolhia todas as crianças das redondezas e o ensino naquela altura chamava-se telescola.  

A senhora Graça Neto foi monitora da telescola das crianças que na altura frequentavam o seminário. De 

tudo aquilo que foi dito hoje nesta Assembleia houve coisas que gostou muito mas houve outras que 

gostou um pouco menos e por isso há algumas coisa que gostava de clarificar. Na comunicação social a 

nível nacional, e mesmo nesta Assembleia, as pessoas não distinguem este ensino particular, ou seja, 

toda a gente fala no ensino particular. Neste sentido era essencial que as pessoas soubessem 

exatamente a diferença quando se fala em ensino particular e quando se fala no ensino particular e 

cooperativo com contrato de associação e sem fins lucrativos. O Colégio de Calvão é realmente uma 

escola com ensino particular e cooperativo com contrato de associação e sem fins lucrativos e a nível do 

pais estas escolas são poucas, não são todas. Quando se houve falar na televisão toda a gente diz o 

ensino particular e quem quiser o ensino particular que o pague. Acontece que o Colégio de Calvão não 

faz parte desse ensino particular que é falado na tal comunicação social e os jornalistas não fazem essa 
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distinção. A comunicação social não faz essa distinção e nesta Assembleia há pessoas que de certeza 

absoluta também não o fazem e é necessário fazer. A senhora Graça Neto referiu, ainda, que o senhor 

deputado Óscar Gaspar disse que o outro Governo já fez alguns constrangimentos financeiros e isso é 

verdade, mas agora já não é só um constrangimento financeiro agora “puseram-nos o pé no pescoço”. O 

senhor Ministro da Educação fala no assunto de uma forma tão normal ao referir que os alunos podem 

terminar os seus ciclos de estudos mas se não se podem aceitar turmas nem para o 5ºano, nem para o 

7º ano e nem para o 10º ano do que é que isso vai valer. Isto o que vai permitir é dar mais dois anos a 

estes estabelecimentos de ensino até “morrer de vez”. No Colégio de Calvão trabalham muitas pessoas, 

pessoal docente e auxiliares, e como se deve calcular este despacho que saiu, e que vai fazer com que 

a escola não possa aceitar alunos, só pode aceitar da sua região geográfica, uma boa parte daquela 

gente vai para o desemprego. Há aqui duas situações graves: o desemprego que vai causar, não só 

nesta escola como em tantas outras do país, e a opção de escolha. Como é que se pode viver num país 

que diz a um pai que ele é obrigado a meter o seu filho na escola da sua área da residência? Como é 

possível viver num Portugal que não deixa um pai escolher onde quer que o seu filho estude? Que 

democracia é esta? A senhora Graça Neto não consegue encontrar resposta nem explicação para este 

tipo de questões. Além do desemprego e da liberdade de escolha, que todas as pessoas devem ter em 

escolher a escola para os seus filhos, ainda há outro ponto, ou seja, há muitas pessoas que dizem que 

pagam os seus impostos e estes devem ser canalizados para a função pública. A senhora Graça não 

tem nada contra a função pública e entende que a escola pública deve ser boa, contra isso nada, o que 

ela defende é que deve ser criado espaço e condições para todos e principalmente liberdade de escolha. 

Os pais devem poder escolher a escola e o projeto educativo para os seus filhos. Os impostos não são 

pagos só pela função pública, os trabalhadores que estão no privado também pagam os seus impostos. 

Se os impostos deste país forem só da função pública então até se pode dizer que se devem canalizar 

os impostos para a escola pública mas como não é isso que acontece, porque os impostos são pagos 

por toda a gente e por isso a liberdade de escolha faz todo o sentido. Nesta questão toda convém que as 

pessoas saibam distinguir muito bem o que são escolas com ensino particular, e que tem as suas 

mensalidades, e o que é o ensino particular e cooperativo com contrato de associação e sem fins 

lucrativos. Uma boa parte dos alunos do Colégio de Calvão têm dificuldades económicas e são apoiados 

pelo estabelecimento de ensino. Uma grande parte dos alunos têm necessidades educativas especiais, 

porque ali não é feita escolha de alunos, ou seja, está é uma escola que acolhe todos os alunos que a 

procuram. Deve haver espaço para todos, porque não faz sentido um país querer ter apenas escola 

pública dando a ideia que o Estado quer proibir a liberdade de escolha. Para terminar a senhora Graça 

deixou um apelo ao senhor Presidente da Câmara, e a quem possa ajudar o Colégio de Calvão: “Eu 

quero pedir que nos ajudem, porque é assim, nós estamos nestas quatro paredes, e estamos aqui com 

muita gente, mas é lógico que amanhã todos acordamos e estamos todos cansados e cada um vai para 

o seu trabalho e para as suas preocupações habituais. Mas nós precisamos de ajuda e eu quero pedir 

ajuda para quem possa levar a nossa voz a Lisboa, que possa fazer alguma coisa que nos possa ajudar. 

Muito obrigada.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a sessão da Assembleia de hoje é para 

lembrar, porque há poucas com intervenções do público com tanta intensidade de sentimentos e está 

certo que o senhor Presidente da Câmara, e todos nós, saberá defender uma instituição que faz parte da 

rede pública do concelho de Vagos e, enquanto tal, é necessária ao concelho para que possa haver 

oferta educativa para os seus alunos. As questões que foram aqui colocadas, nomeadamente a da 

liberdade de escolha, fazem todo o sentido mas faz mais sentido, ainda, essa imprescindibilidade de 

equipamento na rede pública que foi aprovada, não foi imposta pelo Município, pela Assembleia 

Municipal, foi aprovada pelo Ministério da Educação em tempos idos de dois mil e oito. Portanto, se 

assim foi, e enquanto assim se mantiver a realidade de equipamentos e oferta educativa fará pouco 

sentido, ou nenhum, falar na existência de ensino privado no concelho de Vagos, porque ele, 

verdadeiramente, não existe. O que existe é uma rede pública que tem dois equipamentos que se 

caracterizam de formas distintas e, por isso, estas moções serão enviadas para Assembleia da 

República, para o senhor Primeiro-Ministro, para o senhor Presidente da República. O senhor Presidente 

da Assembleia Municipal referiu, ainda, que farão questão de não as formalizar apenas e sim de as 

apresentar e nessa apresentação completar as respetivas moções com aquilo que será o pensamento e 

o sentir a posição da Câmara Municipal de Vagos e da Assembleia Municipal de Vagos, ou seja, do 

Município de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida pediu para usar da palavra o senhor deputado Óscar Gaspar, uma vez que o seu nome 

foi invocado, e bem segundo o próprio, aquando da intervenção da senhora Graça Neto.  O senhor 

deputado dá sempre a cara pelo que faz e pelo que diz e, por isso, quis deixar três notas, uma delas de 

carater ideológico porque não há mal nenhum ao mundo ter-se opiniões distintas. O senhor deputado 

defende a escola pública, e a primazia da escola pública, e considera que o primeiro grande 

compromisso do Estado deve ser com escola pública garantindo a todos os cidadãos portugueses o 

acesso à escola. Depois se têm de ser escolas públicas ou se tem de ser outro tipo de contratos com 

entidades da área social isso já é outra questão. O principal objetivo e compromisso do Estado deve ser 

com a escola pública e goste-se ou não se goste a questão não se tem colocado nos últimos anos, 

independentemente dos Governos, em funcionários públicos versus outros funcionários. Todos sabem, a 

começar aqui no concelho de Vagos, que também tem havido problemas com escolas públicas, 

nomeadamente com escolas do 1º ciclo do ensino básico. A segunda questão, que merece o melhor 

respeito do senhor deputado, é a pessoal, ou seja, ele percebe o impacto que este processo está a ter, e 

pode vir a ter, na vida das pessoas e por isso defende que têm de ser tomadas medidas que acautelem 

a situação e que não se chegue a problemas maiores. Em terceiro lugar, o que aconteceu aqui hoje, isto 

é, o senhor deputado não acredita em coincidências, não acredita que tenha sido por “obra e graça do 

Espírito Santo” que o PSD e o CDS se tenham lembrado de apresentar moções aqui. Há pessoas que 

estão aqui que andam, tal como o senhor deputado, à muito tempo nisto e sabem que se era para ter 

uma posição unanime da Assembleia não era desta forma que devia ser tratada. A informação que o 

senhor deputado teve durante esta Assembleia Municipal, que não sabia para o que vinha, é que houve 

contactos com pessoas responsáveis pelo Colégio de Calvão em que foi explicado os termos do diploma 
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que saiu. E, portanto, ficou um pouco espantado quando parece que quando foram confrontados com 

uma determinada situação e não houve nenhum tipo de diálogo. ----------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal e referiu que apesar de já ter 

feito a sua intervenção sobre este tema e, obviamente, que há aqui questões que o preocupam. As 

pessoas do Colégio de Calvão sabem qual é a minha opinião e mesmo na Governação anterior fez 

questão de marcar algumas posições relativamente à importância deste estabelecimento de ensino no 

concelho. Evidentemente que o Presidente da Câmara se colocará sempre ao lado do Colégio de 

Calvão, pelas razões que aqui já referiu, porque nunca encarou esta escola como ensino privado, nunca 

o enquadrou na mesma lógica daquelas “negociatas” que foram feitas, e isso sim em prejuízo do Estado, 

onde escolas privadas abriam ao lado de escolas públicas e que eram financiadas para isso. Mas essas 

são questões que ultrapassam já o campo político e são questões mais jurídicas. O Colégio de Calvão 

tem sido uma fonte de preocupação porque, evidentemente, se for para avançar esta medida não matam 

o Colégio de uma vez mas vão matando aos poucos e, portanto, o Colégio não durará muito mais tempo 

com esta situação. Por isso, é necessário agir o mais imediatamente possível, certos das dificuldades 

que se irão encontrar mas, também, plenamente convictos de que se está a fazer o melhor pelo 

concelho de Vagos, o melhor pela freguesia de Calvão e o melhor pelo país. O senhor Presidente 

também é defensor da escola pública, defende a escola pública, sempre andou na escola pública mas 

considera que deve haver liberdade de escolha para que as pessoas possam optar por uma escola que 

é melhor em detrimento de uma que tem menos qualidade. O problema do nosso país e o problema de 

algumas matrizes ideológicas que hoje estão muito presentes na política deste país é que pretendem 

nivelar por baixo e não por cima, e o senhor Presidente é de opinião que é preferível o contrário, ou seja, 

nivelar por cima e para isso o Colégio contará sempre com ele. ------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou o senhor Presidente da Câmara de que 

ficará a Câmara Municipal com o ónus de redigir essa missiva e fará questão de participar na missiva 

antes de ela ser enviada para a Assembleia da República e para os seus demais destinatários. ------------- 

------ A senhora Vereadora Ana Maria Vasconcelos pediu para usar da palavra a fim de sugerir que a 

missiva seja remetida também para o senhor Ministro da Educação. ------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal e referiu que faz todo o sentido 

que a missiva seja remetida, também, ao senhor Ministro da Educação. Aliás, não fará sentido que assim 

não seja. Portanto, o senhor Presidente aguardará que seja redigido o texto de envio. No fim de contas o 

Município de Vagos não tem condições, ou melhor, o Estado no Município de Vagos não tem condições, 

encerrado um estabelecimento de ensino tão marcante e hoje com um peso tão denso na rede pública 

de ensino, nem tem alternativas, e esta deverá ser a posição predominante na apresentação da petição 

junto do senhor Ministro da Educação. É que criando condições para o encerramento deste 

estabelecimento de ensino o concelho de Vagos fica sem condições para ter uma rede pública que 

absorva a totalidade dos seus educandos. A partir daqui parece ser necessário dar passos no sentido 

inverso, ou seja, no sentido de assegurar que este equipamento, que integra a rede pública de ensino, 

se mantenha aberto e a funcionar. Assim sendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou 
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ao senhor Presidente de Câmara que tenha esse cuidado de na Câmara Municipal redigir esta missiva 

de apresentação das moções,  porque se trata de uma questão de extrema importância. ---------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, de imediato o segundo Secretário, senhor Victor Fernando Santos 

Neto, procedeu à leitura da minuta da ata da presente sessão. ------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo sido 

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

------ Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas vinte e duas horas e cinquenta e seis minutos, da qual se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada pelo Presidente da Mesa. ------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 


