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DEFESA COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 

 

Na defesa dos superiores interesses do Concelho de Vagos e, neste caso em particu-
lar, da sua Comunidade Educativa, o Senhor Presidente da Câmara Municipal solici-
tou junto dos Senhores: Presidente da Assembleia da República, Presidente da Repú-
blica, Primeiro-ministro, Ministro da Educação e Ciência e dos Líderes dos Grupos 
Parlamentares, a revogação do 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, conforme texto oficial que se transcre-
ve, bem como dá conhecimento das moções apresentadas pelos Grupos Municipais 
do PSD e do CDS, aprovadas na última sessão da Assembleia Municipal. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

 

A Câmara Municipal de Vagos, a que presido, vem muito respeitosamente junto de 
Vossa Excelência dar nota da sua preocupação quanto à estabilidade da comunidade 
educativa deste Concelho que, face à portaria assinada pela Secretária de Estado da 
Educação, no que diz respeito às escolas com contrato de associação, corre sérios 
riscos de ser irremediavelmente afetada. 

 

A educação é um dos pilares fundamentais num Estado onde todos têm direito ao 
ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito esco-
lar. 

 

Existe neste Concelho, desde 1934 um estabelecimento de ensino, o Colégio Dioce-
sano de Nossa Senhora da Apresentação, vulgo Colégio de Calvão, que respondeu às 
necessidades de formação de uma população rural que não tinha outra oferta públi-
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ca nas proximidades. Nasceu da iniciativa particular, num edifício que tinha sido 
construído pelo povo da terra, e desempenhou um papel fundamental na formação 
e educação dos jovens.  

Este estabelecimento de ensino é uma instituição de utilidade pública sem fins lucra-
tivos, criado ao abrigo do previsto nos artigos 5º, 6º e 8º do Estatuto do Ensino Parti-
cular e Cooperativo de nível não superior, aprovado pelo Decreto-Lei nº 152/2013, de 
4 de novembro, que revogou o Dec.- Lei nº 553/80, de 21 de Novembro. 

 

Detentor de 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, o Colégio de Calvão, aumentou 
sucessivamente a sua comunidade escolar até chegar aos cerca de 1500 alunos e 130 
professores, no ano 2000. Este crescimento só aconteceu porque os pais se têm iden-
tificado com o projeto educativo da escola, motivo que justifica que no ano letivo de 
2015-2016 mais de metade dos alunos do colégio (580) seja oriunda de fora daquela 
que é considerada a área geográfica. 

 

Atualmente, após os constrangimentos decorrentes sobretudo da rede escolar e da 
demografia, o Colégio tem perto de 1000 alunos e 72 professores que foram recruta-
dos 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 se-
jam cidadãos com disponibilidade para dinamizar associações e atividades das co-
munidades 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. 

 

É, sobretudo, de relevar o papel de complementaridade que este estabelecimento 
representa face à oferta de outros estabelecimentos de ensino da região, bem como 
a relevante qualidade do serviço de ensino público prestado quer ainda pela impor-
tância que esta Escola representa no panorama educativo e da promoção do despor-
to escolar neste Concelho e em Concelhos vizinhos. 
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Neste contexto, e tendo em consideração os cortes financeiros aplicados em janeiro 
de 2011, conjugados com a revisão curricular e com a rede escolar, que deixaram os 
colégios com contratos de associação em grandes dificuldades de sobrevivência, 
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 nu-
ma 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. 

Por outro lado, e o que para nós é muito importante, em caso de encerramento do 
Colégio de Calvão, os restantes estabelecimentos de ensino do Concelho não têm 
capacidade para acolher os alunos que o frequentam. 

 

Assim, atendendo ao serviço de educação prestado por aquela 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 impor-
tância que esta Escola representa no panorama educativo e da promoção do despor-
to escolar neste Concelho e em Concelhos vizinhos, vem a Câmara Municipal de Va-
gos, bem como a Assembleia Municipal através das Moções que se anexam, e 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 a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente da República, que interceda no sentido da revogação do despa-
cho 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. 
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MOÇÃO GRUPO MUNICIPAL DO PSD 
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MOÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DO CDS/PP 
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