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ATA Nº17 
------ Ata da sessão extraordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 14 de 

outubro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ao décimo quarto dia do mês de outubro 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 

extraordinária, sob a presidência do senhor Rui Miguel Rocha da Cruz, secretariado pela Senhora Maria 

Helena Marques dos Santos e o Senhor Victor Fernando Santos Neto, com a seguinte ordem de 
trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO UM: ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAR 

O CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACeS BAIXO VOUGA; ------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

OPERAÇÃO DA REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE VAGOS – PROGRAMA ESTRATÉGICO DE 

REABILITAÇÃO URBANA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO TRÊS: APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE VAGOS; ---------------------------- 
------PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------PONTO CINCO: COLÉGIO DE CALVÃO – CONTRATO DE COMODATO E PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO SEIS: PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – CONSTRUÇÃO DE BANCADAS NO CAMPO DE 

JOGOS JOSÉ MARIA NETO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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, 

Marco Aurélio Lourenço Martins e Liliana Barreira, eleitos na lista do PSD. ------------------------------------- 

------ César Grave, Ana Paula Mourão, Diana Marques Santos Cartaxo, Óscar Ferreira Pascoal, António 

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

------ Carla Filipa Ferreira Gouveia, Pedro Manuel Mantas e Óscar Gaspar, 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; Arlindo das Neves, Presidente 

da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora; Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira, Presidente 

da Junta de Freguesia de Ouca; António Rosa dos Santos em substituição de Silvério de Jesus Rua, 

Presidente da Junta 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 Fernando Julião, Presidente da Junta de Freguesia de Vagos e Santo 

António. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Faltaram ao início da sessão os senhores deputados Marco Aurélio Martins e Fernando Vieira. ----- 

------ Faltaram à presente sessão os senhores Deputados Silvério de Jesus Rua, Presidente da Junta de 

Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, Mário Castelhano e François de Jesus, em substituição 

de Mário Castelhano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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. ---------------------------------------------------- 

------ De imediato o senhor Presidente da Mesa passou para o Período da Ordem de Trabalhos. ------------ 

------ A - Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO UM: ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAR 

O CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACeS BAIXO VOUGA; ------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa informou de que o senhor Deputado Óscar Gaspar, atual 

representante da Assembleia Municipal para integrar o Conselho da Comunidade do ACeS Baixo Vouga, 

pediu a substituição do cargo nos termos da carta apresentada e que se anexa. Assim sendo, irá ser 

feita a eleição através de votação, por escrutínio secreto, do novo representante. O senhor Presidente da 

Mesa solicitou aos líderes municipais que apresentassem as suas propostas. ------------------------------------ 

------ O senhor Juan Carlos Martins informou de que o grupo municipal do PSD o escolheu como 

representante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor César Grave informou de que o grupo municipal do CDS não apresenta nenhuma 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O grupo municipal do PS também não apresentou nenhuma proposta. --------------------------------------- 

------ A votação foi feita, por escrutínio secreto, tendo sido eleito senhor Juan Carlos Ferreira Martins com 

16 (dezasseis) votos a favor e 9 (nove) votos em branco. --------------------------------------------------------------- 

------ Concluída a votação, foi eleito como representante da assembleia municipal para integrar o 

Conselho da Comunidade do ACeS Baixo Vouga o senhor deputado Juan Carlos Ferreira Martins. -------- 

------ Entretanto, chegaram à sessão, já depois da votação, os senhores deputados Marco Aurélio e 

Fernando Vieira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

discussão e aprovação o ponto dois da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 21 

de julho 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

OPERAÇÃO DA REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE VAGOS – PROGRAMA ESTRATÉGICO DE 

REABILITAÇÃO URBANA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara e referiu que esta proposta já foi discutida em 

Reunião de Câmara, já foi alvo de discussão pública, onde foi feita uma apresentação pública e onde 

houve a oportunidade de trocar algumas impressões sobre o documento. Este é um documento muito 

importante para a gestão do concelho, nomeadamente a sua sede de concelho em sede de Operações 

de Regeneração Urbana. Durante o período de discussão pública não foram apresentadas reclamações. 
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É importante que as pessoas para esta questão da Regeneração Urbana como uma forma de qualificar 

ou requalificar o património existente da Câmara Municipal através de uma ação que está a ser 

concertada com o Centro 2020, e a parceria está muito perto de ser concretizada, ou seja o Município 

fez a candidatura à PARU. As candidaturas foram avaliadas e a do Município de Vagos teve a 

classificação de boa. Esta candidatura surge por força do Plano Estratégico que foi feito e já está 

definido o valor que o Município de Vagos terá no âmbito da Regeneração Urbana. Neste momento, há 

só que aceitar a minuta do contrato, que foi enviada pelo Centro 2020, e o Município terá garantidos 

cerca de um milhão oitocentos e sessenta mil euros para Operações de Regeneração Urbana. De 

acordo com esta estratégia que tem vindo a ser desenvolvida e que começou quando a Assembleia 

Municipal delimitou a Área de Regeneração Urbana e que culminará no futuro com as intervenções que 

foram definidas como prioritárias nas negociações com o Centro 2020. As intervenções prioritárias são: a 

requalificação Palacete Visconde de Valdemouro; a requalificação da Av. Dr. Lúcio Vidal, que vai desde 

o Centro de Saúde antigo até à Biblioteca Municipal; requalificação deste espaço envolvente, do centro 

da Vila, com a cotação do que é a cota alta e a cota baixa. As operações que foram, definidas como 

prioritárias foram aprovadas pelo Centro 2020 e não há financiamento para as três. Há só para as duas 

primeiras tendo a última terá que aguardar por uma próxima oportunidade. O resultado já está à vista 

desta estratégia que o Município encetou no passado e que culminou com a futura aprovação do 

contrato que garantirá cerca de um milhão e oitocentos mil euros, para Operações de Regeneração 

Urbana, que irá servir para alicerçar juntamente com todas as medidas positivas aprovadas aquando da 

delimitação da ARU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Óscar Gaspar pediu para usar da palavra e referiu que o plano parece pouco 

ambicioso, coloca essencialmente o ónus da responsabilidade e uma confiança muito grande no 

investimento privado, que se espera que aconteça. O senhor deputado estava à espera que a Câmara 

Municipal tivesse, também, aqui um envolvimento eventualmente mais voluntarista, com mais 

investimento público em relação à revitalização urbana. Em termos de pormenor ficaram algumas 

dúvidas. Sobre o percurso junto à Senhora de Vagos o senhor deputado gostava de informação 

relativamente à fetação em termos de número de habitações naquela zona. Entretanto, colocou três 

questões mais relevantes, duas em termos de conteúdo e outra em termos de processo. Em termos de 

conteúdo é uma evidência para todos que o Centro da Vila de Vagos está depauperado, tem pouca 

atividade, tem uma atratividade muito baixa e não se consegue depreender aquilo que está neste plano 

exatamente aquilo que são as linhas de força com que se pretende fazer aqui a revitalização do Centro 

e, no entender do senhor Deputado, este plano também deveria servir para definir isso. O outro aspeto 

de conteúdo, porventura ligado com este primeiro, mas não necessariamente, tem a ver com aquilo que 

do seu ponto de vista é uma necessidade, que era de haver um Centro Cultural em Vagos, ou pelo 

menos haver um auditório condigno na vila de Vagos ou no concelho de Vagos. Esta seria uma âncora 

importante. O senhor Deputado considera inacreditável que um concelho como Vagos não tenha um sítio 

onde se possa fazer um espetáculo, onde se possa montar uma peça de teatro, que exija o mínimo dos 

mínimos daquilo que é habitual neste tipo de realizações, ou um concerto à porta fechada. É algo que já 

se reclama há muitos anos e esta também podia ser uma oportunidade para o fazer. Em termos de 
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processo o senhor Deputado considera que falta a componente da comunicação. O senhor presidente 

elencou uma série de possibilidades para levar a cabo esta reabilitação e benefícios para os cidadãos 

mas a verdade é que a perceção que se tem é que estes benefícios são pouco conhecidos e, portanto, 

se não forem conhecidos não serão aproveitados e não se chegará àquilo que será o objetivo final. O 

último repto é o de investir em termos da comunicação do que sair deste plano. --------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara voltou a usar da palavra e informou de que a questão do auditório 

está referida no documento do PERU. Uma dos objetivos com a requalificação do Palacete Visconde de 

Valdemouro é precisamente a criação de um espaço do género que o senhor Deputado falou e para a 

realização de atividades como as que referiu. Relativamente à questão da comunicação também é feita 

referência no documento, ainda não foi ativada essa comunicação mas irá ser feita. Quanto à questão de 

ser pouco ambicioso também houve quem o tivesse classificado como muito ambicioso mas quando se 

olha para o PERU depende para que lado é que se olha e como é que se olha. A Câmara Municipal 

entendeu que era um equilíbrio estável entre aquilo que é o investimento público, que requer despesa 

que deve ser feita com parcimónia não colocando em causa as gerações vindouras, e o investimento 

privado, sendo certo que há vários mecanismos, e a Câmara Municipal aí pode e deve ajudar, que 

podem levar a Operações de Regeneração Urbana ao abrigo de outras medidas. Ainda há bem pouco 

tempo foi feita uma apresentação sobre a DLBC Rural da zona sul da Região de Aveiro que prevê 

precisamente pequenos investimentos que podem concretizar-se em Operações de Regeneração 

Urbana para serem aproveitadas mais tarde para outros fins, nomeadamente turísticas, agrícolas, entre 

outros. Esta questão da aprovação do PERU deriva também do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. 

Entretanto, o senhor Presidente deu nota de que foi aprovado pelo ERU, em treze de junho de dois mil e 

dezasseis, e foi muito bem classificado. Isto é o reflexo, mais do que evidente, da aprovação, 

recentemente, da PARU que compromete a região do Centro 2020 com um milhão e oitocentos mil euros 

para o Município de Vagos para estas Operações de Regeneração Urbana. Ainda em relação à questão 

levantada pelo senhor Deputado Óscar Gaspar, sobre a construção de um Centro Cultural, o senhor 

Presidente referiu que na página cento e vinte cinco, do documento previamente enviado aos membros 

da Assembleia Municipal, refere o seguinte: “Por outro lado, a reabilitação do Palacete Visconde de 

Valdemouro, permitirá valorizar um edifício de assumida importância local, cuja cobertura e piso superior 

se encontram em avançado estado de degradação. Com a localização central e uma vista privilegiada 

sobre a frente lagunar, este edifício constitui-se como um dos principais marco arquitetónicos da vila, 

pelo que a intervenção prevista irá, por um lado, possibilitar a sua conservação enquanto património 

arquitetónico, e por outro, dotá-lo de condições ótimas para que possa acolher devidamente o “centro 

criativo” que aqui se pretende desenvolver. Esta intervenção contribuirá também para que o Museu do 

Brincar, equipamento cultural gerador de grande atratividade e com exposição a nível supramunicipal, 

seja acolhido de um modo mais digno. Complementarmente propôs-se, ainda, a ampliação do Palacete 

para nascente com o intuito de construir um espaço polivalente que possa acolher atividades diversas 

que requerem um espaço amplo, moderno e funcional. Esta solução permitirá dar resposta  à 

necessidade há muito levantada pelo Município e um espaço que proporcione as devidas condições para 

a realização de espetáculos diversos, concertos, teatro, mostras de cinema, bem como palestras e 
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seminários, entre outros. Revela-se ainda fundamental, enquanto espaço de apoio, a divulgação das 

atividades das associações culturais locais.” Quanto à questão dos percursos da Senhora de Vagos o 

senhor Presidente não tem agora presente a informação mas assim que tiver falará com o senhor 

Deputado, embora também esteja o descritivo no documento. --------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação 

tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos presentes.----------------------------------------------------- 

------ Quando eram cerca das dezoito horas e cinquenta minutos chegou à sessão o senhor António 

Rosa dos Santos em representação do senhor Silvério Rua, Presidente da Junta de Freguesia de Ponte 

de Vagos e Santa Catarina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO TRÊS: APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE VAGOS; ---------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa questionou os líderes municipais sobre se queriam ou não que fosse 

apresentado o ponto e esclareceu que este ponto é só para conhecimento e não para ser votado. O 

ponto irá ser apresentado pelo Professor João Marques da Universidade de Aveiro que foi, juntamente 

com a sua equipa de trabalho, quem elaborou o Plano Estratégico de Vagos. ------------------------------------- 

------ Os grupos municipais não se opuseram, concordando com a apresentação do Plano Estratégico de 

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

------ O senhor Presidente da Mesa passou a palavra ao Professor João Marques que fez uma 

apresentação sucinta do Plano Estratégico de Vagos de acordo com a informação contida no documento 

atempadamente distribuído aos membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------- 

------ Terminada a apresentação o senhor Presidente da Mesa colocou o ponto à discussão. ---------------- 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar pediu e usou da palavra e começou por agradecer a excelente 

apresentação que foi feita e o excelente trabalho elaborado. Tanto quanto é dado a perceber do 

documento está, de facto, muito bem elaborado, muito eficaz para aquilo que se pretende e que cobre, 

exatamente, aquilo que eram os objetivos. O mais curioso neste documento é que aquilo que consta aqui 

como o menos votado, para constar deste plano, é exatamente aquilo que a Câmara Municipal, pelos 

vistos, deu prioridade porque, desde já, se aprovou o PERU, ou seja, a Reabilitação Urbana aparece 

como o sétimo em sete pilares. O senhor professor João Marques referiu na sua apresentação de que 

não se tem aqui um plano de ação e nem é isso que se pretende. Aquilo que é importante é ter uma 

visão, enquanto vaguenses e enquanto responsáveis políticos, do que é que se quer para o Município e 

como é que se quer que ele evolua. Mas também é verdade que a pior ofensa que se podia fazer à 

equipa técnica que preparou o documento e a quem trabalhou seria guardar este documento numa 

estante. Portugal é tido como o país em que se fazem excelentes diagnósticos, com relatórios muitos 

bons, e depois servem apenas para estar nas estantes das bibliotecas. O senhor Deputado espera, 

sinceramente, que não seja isso que aconteça com este documento, porque este documento merce 

muito mais. No entanto, também é verdade que se está a falar de um documento aspiracional e 

prospetivo de médio e longo prazo o que quer dizer que não é um documento desta Câmara Municipal 

nem desta Assembleia Municipal. É um documento de Vagos e por isso é que se quis que fosse um 

documento discutido e que se quis que independentemente da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal que estão hoje e as que estarão no futuro possam ver este documento como seu e lhes possa 
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servir de orientação. Por outro lado o senhor Deputado não escondeu que ficou um pouco preocupado 

quando nas tabelas e quando se fala de financiamento, tanto quanto conseguiu ler, basicamente está 

tudo ancorado aos fundos comunitários 14/20 e já se está no final de 2016. Portanto, o que tiver agora 

para iniciar, em termos de projeto, para depois candidatar em boa medida já não virá a tempo de ser 

financiado pelo Portugal 2020, será por ventura no seguinte. O senhor Deputado vê com dificuldade que 

se veja até 2020 atingir muito do que consta neste documento. E se há aqui uma crítica, não diretamente 

à Câmara Municipal, e sim a todos, é que se deveria ter discutido este plano estratégico há mais tempo, 

quatro ou cinco anos, pois assim teria sido mais eficaz do que agora. Voltando à questão plano 

estratégico versus plano de ação, isto é, plano estratégico sim mas o importante é que uma boa parte 

daquilo que está aqui seja posto em prática e tenha consequências. Portanto, aqui o desafio era de 

alguma forma que a Câmara Municipal, ou através da criação de uma estrutura, possa fazer o 

acompanhamento daquilo que vai sendo executado em linha com este plano, ou pelo menos uma 

avaliação periódica e sistemática desde plano, um olhar novo sobre o plano à luz daquilo que se vai 

fazendo nos orçamentos e planos de atividades que anos após anos vão sendo aprovados. Esta 

dinâmica seria, na opinião do senhor Deputado, um trabalho muito útil e que daria, ainda, mais valor 

àquilo que é o plano estratégico. Por fim, uma questão de pormenor e chamou à atenção para a página 

cento e noventa e dois do plano estratégico em que se  incentiva em que se avance para a participação 

de grupo de teatro, organizando um festival de teatro bienal e a semana dedicada ao teatro de rua. Num 

documento mesmo muito estrutural há também aqui algumas ideias muito concretas e não vê por que 

motivo a Câmara Municipal não possa, desde já, dar o seu sim e comprometer-se com algumas destas 

medidas, pois seria um bom princípio para se começar a executar o plano. ---------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra e começou por agradecer ao Professor 

João Marques, e a toda a sua equipa, e referiu que foi um grato prazer trabalhar com a Universidade de 

Aveiro no sentido em que foi um processo de mútua aprendizagem, aprendeu-se muito com o evoluir 

deste processo. Este processo, e a forma como foi elaborado todo este projeto do plano estratégico, é 

inovador e houve, aqui, um grande trabalho por parte da Universidade de Aveiro, evidentemente, 

envolvendo todos os técnicos da Câmara Municipal e todos os elementos que quiseram participar de 

forma ativa na elaboração deste documento, porque é preciso coragem de embarcar nestes processos. 

Relativamente ao resultado do trabalho o senhor Presidente diria que era inesperado, depois da audição 

dos vários stakeholdres, dos vários interessados neste processo, mas acabou por não surpreender, 

porque é verdade que é preciso investir em muitas áreas, é verdade que é preciso dinamizar os 

territórios mas também é verdade que tudo isso se faz quando os territórios são suficientemente 

capazes, do ponto de vista económico, de gerar esse tipo de investimento. Evidentemente que definida 

esta ordem de prioridades terá de se olhar para ela não como um instrumento de atuação mas como um 

instrumento estratégico para olhar para ele e perceber como é que se pode gerir tendo por base o 

documento estratégico e depois relacionando-o com a realidade. Esta questão entronca numa outra aqui 

levantada pelo senhor Deputado Óscar Gaspar e que fazia referência ao facto de se começar pela 

sétima prioridade, o que não corresponde à verdade. Não se começou pela sétima prioridade, até porque 

na informação que vai sendo dada nas sessões ordinárias está presente as várias candidaturas e uma 
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das candidaturas que já está feita e que já foi aceite é a da Infraestruturação da Parcela B do Parque 

empresarial de Soza, que está muito bem encaminhada. Se não tivesse sido feita a candidatura à PARU 

neste momento estar-se-ia a acusar a Câmara Municipal, e bem, de andar distraída ou de ser 

incompetente. Surgindo esta hipótese da Regeneração Urbana, e tendo já uma série de instrumentos, o 

plano estratégico também foi um documento que a Câmara Municipal inseriu aquando da candidatura à 

PARU, que foi aprovada e tem um milhão e oitocentos mil euros de financiamento, que não é nada 

displicente e nada de deitar fora para um Município como o de Vagos, evidentemente tinha de se atuar. 

A questão deste documento estar demasiado alicerçado nos fundo comunitários é relativamente verdade 

e não é só no concelho de Vagos é verdade em todo o país. Por isso é que o senhor Presidente espera 

que este Governo cumpra as metas do défice para não haver penalização por parte de Bruxelas e não 

haver qualquer castigo ao nível da transferência dos fundos comunitários. Evidentemente terá de haver 

um esforço do ponto de vista dos recursos próprios da Câmara Municipal de Vagos mas também este 

não é um documento que se esgote no Quadro 14/20, ou melhor 16/22, mas obviamente haverá “mais 

vida para além deste quadro comunitário de apoios” e ter-se-á de saber utilizar de forma estratégica este 

documento para se poder justificar os investimentos que a Câmara Municipal terá que fazer no concelho 

de Vagos. Este é um documento que também pode ser dinâmico e as dinâmicas da sociedade mudam, 

os comportamentos mudam e daqui por dez anos, por exemplo, ter-se-á de agarrar no documento e 

revê-lo novamente e adequa-lo à realidade dos dias que correm. De todas as formas para os dias que 

correm este é um bom trabalho e um trabalho que  enche este executivo de orgulho. --------------------------- 

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

discussão e aprovação o ponto quatro da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 

01 de setembro de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Presidente da Câmara começou por fazer uma pequena introdução ao ponto e referiu que 

quando se estava a elaborar este documento foi feito um trabalho demográfico, que foi já falado pelo 

professor João Marques aquando da apresentação do Plano estratégico de Vagos. Entretanto, este 

assunto está também relacionado com uma outra questão que tem a ver, precisamente, com alterações 

relativamente à estratégia dos fundos comunitários e com uma clara falta de financiamento da região e 

do país para aquilo que era a estratégia da Câmara Municipal ao nível da educação. No fim do plano 

estratégico a Câmara Municipal colocou à Universidade de Aveiro um desafio que é muito mais do que 

rever a Carta Educativa. A Câmara Municipal começou a rever a Carta Educativa também por questões 

pragmáticas, isto é, tem a ver com eventuais candidaturas que venham a ser feitas ao Centro 2020, que 

já estão contratualizadas com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro mas que requerem que 

haja uma Revisão da Carta Educativa para a adequar à realidade dos dias de hoje. Nesse âmbito, a 

Câmara Municipal decidiu avançar primeiro com a Revisão da Carta Educativa, até porque do ponto de 

vista legal já começava a estar na hora de rever o documento, e trabalhar futuramente na estratégia que 

se quer para a educação nos próximos anos. Não está ainda feito esse trabalho, o que vai ser 

apresentado hoje é a simples Revisão da Carta Educativa, mas a equipa da Universidade de Aveiro 
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continuará a trabalhar do ponto de vista estratégico também na área da educação em conjunto com o 

quadro de pessoal da Câmara Municipal ligado à educação. Este trabalho tem como objetivo o de se 

poder ter uma estratégia comum para toda a área escolar e que possa integrar quer o pré-escolar, 

1ºCiclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino Secundário e, eventualmente, a própria ligação às áreas de Ensino 

Superior na Universidade de Aveiro e fazendo um relacionamento com aquilo que serão as 

necessidades em termos de emprego criadas na própria região. É um projeto interessante e que ainda 

não começou, isto é, não tem ainda nenhum documento físico, embora já esteja a ser trabalhado e 

conversado, mas será um projeto que agregará aqui quer o Plano Estratégico de Vagos quer a Revisão 

da Carta Educativa quer, posteriormente, também outro tipo de trabalho que a própria Universidade de 

Aveiro venha a fazer, e este departamento conhece bem todo o território e toda a realidade desta região 

e pode ajudar o Município de Vagos nesse objetivo. Entretanto, o senhor Presidente da Câmara passou 

a palavra ao Professor João Marques para fazer a apresentação do documento para a Revisão da Carta 

Educativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Professor João Marques fez uma apresentação muito breve da Revisão da Carta Educativa de 

acordo com a informação contida no documento atempadamente distribuído aos membros da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Concluída a apresentação o senhor Presidente da Mesa colocou o ponto a discussão. ------------------ 

------ O senhor Deputado Fernando Vieira usou da palavra e disse que o senhor Presidente da Câmara 

tem conhecimento que a Junta de Freguesia de Soza anda desde o mês de fevereiro a fazer com que as 

escolas melhorem as condições. Algumas coisas já foram feitas e, neste momento, já não estão tão mal 

como estavam, melhoraram alguma coisa. Ainda assim, isto preocupa-o porque andou-se a fazer centros 

educativos, gastou-se dinheiro, e agora vai-se ter no concelho num futuro médio próximo meninos e 

alunos de primeira e meninos e alunos de segunda, porque, neste momento, não existe em todas as 

escolas as mesmas condições que têm as crianças dos centros escolares. O concelho de Vagos, a 

avaliar por esta Carta Educativa, mostra isso mesmo e o senhor Deputado ainda hoje teve conhecimento 

de que há professores a dar aulas num hall de entrada, o que lhe pareceu muito estranho uma vez que 

existem escolas vazias. Ao que parece há necessidade de dividir, ou subdividir, turmas que têm vários 

anos escolares e obriga a que alunos do mesmo ano de escolaridade estejam separados. Pelos vistos 

esta situação acontece porque as escolas estão lotadas e não têm salas disponíveis. O senhor Fernando 

Vieira mudou há pouco tempo as suas netas de um estabelecimento de ensino do concelho de Oliveira 

do Bairro para o concelho de Vagos e tem a família toda descontente, porque lá tinham uma diversidade 

de atividades extra curriculares e regalias que agora não têm. As freguesias de Soza e Ouca saem, no 

meio deste processo todo, muito defraudadas, porque tinham previsto um centro educativo e vão deixar 

de ter. Assim sendo,  vai ter de se continuar a fazer um esforço para melhorar as condições existentes e 

para acautelar o bem estar das crianças para que elas não se sintam inferiores aos restantes colegas do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Óscar Pascoal e perguntou se foi feita alguma 

monitorização da anterior Carta Educativa. Em caso afirmativo perguntou pelos resultados dessa 

monitorização e acompanhamento. Entretanto, questionou também se vão ser construídas novas salas 
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ou se vão requalificar as existentes. Caso sejam criadas novas salas pretende saber onde. No caso da 

requalificação quis saber se esta prevê espaços para a prática de Educação Física, refeitório, áreas 

cobertas e áreas descobertas para o recreio, biblioteca, sala de informática, laboratórios e se ficam 

equipadas com rede wireless e se está já  instalada atualmente nas escolas e a funcionar. ------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor Deputado Jorge Pereira e começou por felicitar a 

Universidade de Aveiro pelo estudo que está muito interessante e depois referiu algumas notas que 

achou importante salientar. Um dos fatores que considera ser importante de ter em conta, principalmente 

pela Câmara Municipal, e que é um problema a nível nacional, prende-se com a questão do abandono 

escolar. Há que ter em conta que existe uma taxa média nacional de 23% de abandono escolar, que é 

um facto preocupante, e o concelho de Vagos está praticamente nos 29%, acima da média nacional. O 

que se pode aqui também tentar perceber é se, efetivamente, as pessoas não se estão a deslocar para 

outros estabelecimentos de ensino. Todos sabem muito bem que as reformulações e esta questão do 

Parque Escolar tem levado muitos alunos a deslocalizarem-se de escola para escola. O concelho de 

Vagos, felizmente ou infelizmente, não tem tido esse problema porque basicamente só tem uma escola 

mas o que se tem assistido nos concelhos limítrofes, principalmente em Aveiro, é que as escolas que 

têm sido remodeladas estão a ter muito mais alunos do que as outras que não foram remodeladas. Em 

relação à questão das estruturas é muito importante até porque se a qualidade dos docentes não se 

pode colocar em causa, pois são colocados através do Ministério da Educação e o Município não tem 

qualquer culpa em relação a esse fator, no caso dos equipamentos já não é bem assim. Há que ter em 

conta que dos vinte e um estabelecimentos de ensino existentes seis estão em mau estado, alguns 

médios e apenas um em estado péssimo. Mas acima de tudo o senhor Deputado considera que terá de 

haver aqui também uma questão política concelhia em relação à situação do abandono escolar e tentar 

implementar medidas para o combater, porque alunos mal formados vão ser jovens impreparados para o 

futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Pedro Quintanilha Mantas usou da palavra e referiu que um dos aspetos mais 

importantes é saber o que é que foi feito com a Carta Educativa anterior. Na anterior Carta Educativa, de 

dois mil e seis, previa-se a construção de cinco centros educativos e só foram feitos dois, e por alguma 

razão foi. O senhor Deputado não está com isto a querer dizer que há culpas, não é esse o problema 

que coloca, apenas quer saber porque é que só foram construídos dois centros escolares. Uma das 

razões, provavelmente, terá a ver com o início da crise que faz a movimentação das pessoas, faz a 

saída das pessoas, há uma diminuição dos alunos e isso tudo fará com que não sejam feitos os outros 

centros educativos. Com este novo documento está a fazer-se uma projeção para mais vinte e quatro 

anos, algumas das Freguesias são referenciadas com uma perda mais veloz da população do que 

outras, o que é perfeitamente natural e, portanto, há aqui políticas que podem ser feitas, e devem ser 

feitas, pela Câmara Municipal para que possa, eventualmente, ser corrigido esse processo como já foi 

referido no ponto anterior. Só que o ponto anterior não era dado à votação e este é, o que faz uma 

diferença enorme, e o que preocupa o senhor Deputado é não haver uma análise do que foi feito 

anteriormente para se perceber se esta prospetiva que se está a pôr está dentro dos conformes. Uma 

das razões porque refere isto é porque de todos os jovens que saíram do país, a propósito da crise, 
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muitos deles foram para Inglaterra e a atual Primeira-Ministra está a perguntar a todos os serviços 

ingleses quem são os emigrantes e o que estão a fazer. Pode muito bem acontecer que num futuro 

próximo reapareçam estes jovens, e ainda bem se assim for. O senhor Deputado não está aqui a dizer 

que isto é mau ele quer é saber onde estão as prospeções em relação a estes aspetos. Não estão, o que 

se esta a fazer é só a prever algumas coisas. As críticas que foram feitas em relação às escolas da 

Freguesia de Soza e de Ouca, que o senhor deputada partilha, e ao abandono escolar, também partilha, 

são aspetos fundamentais e importantes e, de facto, deviam fazer parte de uma Carta Educativa, e não 

só o problema das construções. Além destas preocupações o senhor Deputado ainda referiu outra que é 

o facto de se estarem a fazer previsões para vinte e quatro anos quando já antes se falhou em dez anos.  

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Óscar Gaspar para fazer duas reflexões de cariz 

puramente político. O senhor deputado assume-se como técnico, mas tem de se ter como muito claro 

que aos técnicos o trabalho que é dos técnicos e aos políticos o que é dos políticos e nunca se devem os 

técnicos sobrepor aos políticos. Como o senhor Professor referiu há pouco uma coisa é ter ali a 

indicação de uma escola que seria o local ideal, o que não quer dizer que se faça a demolição da que 

existe para que se construa uma naquele que supostamente seria o sítio ideal. Um político tem de ter em 

conta o trabalho dos técnicos, perceber o que está em jogo e perceber as implicações das suas opções, 

mas tem a obrigação, também, juntar outra variáveis e, quando necessário, contrariar o que é posição da 

mente técnica. Outra situação prende-se com o facto de o Senhor Presidente da Câmara, por norma, 

gostar de extrapolar as questões particulares para as questões de política nacional e este é um bom 

tema para o fazer. Se Vagos tem dois centros escolares de qualidade excelente devem-se à aposta do 

anterior Governo do Partido Socialista na educação. Se houve a ambição de se ter cinco centros 

escolares em Vagos tal deveu-se àquilo que foi a iniciativa do Governo do Partido Socialista apostar na 

educação. O senhor Deputado partilha da opinião do colega Pedro Mantas, quando ele refere que não 

vale a pena estar aqui a tentar encontrar culpados ou bode expiatórios, mas foi dito nesta Assembleia 

que Vagos partiu tarde e mal para este processo. Não há necessidade de ir muito longe, basta ir aos 

concelhos vizinhos e vê-se como eles avançaram mais rápido e melhor. O senhor Deputado considera 

que é um orgulho imenso Vagos ter estes dois centros escolares, em Fonte de Angeão e na Gafanha da 

Boa Hora, porque existem excelentes condições para o ensino, é algo que qualifica o próprio ato de 

ensinar e de aprender. É absolutamente importante para a qualificação dos vaguenses e é também, ela 

própria, um fator de atratividade. Há pouco foi dito que em Vagos não se nota muito a transferência das 

pessoas mas o senhor Deputado tem conhecimento de várias pessoas que retiraram os filhos de outras 

escolas para os colocarem no centro escolar da Gafanha da Boa Hora. De facto este estabelecimento de 

ensino tem excelentes condições, que a maior parte dos vaguenses nunca imaginou vir a poder ter neste 

concelho. O senhor Deputado partilha da opinião do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Soza e 

as pessoas não se podem conformar em ter no mesmo concelho meninos com acesso a todas as 

condições para aprender e outros de Freguesias ao lado que “tiveram o azar” de nascer na freguesia ao 

lado. O senhor Deputado também não é apologista daquela tese populista “de podemos ter um centro 

escolar à porta de cada família ou em todas as Freguesias”, e aqui exige-se coragem política para a 

decisão. Agora, parece óbvio que terá de se procurar todas as formas de garantir que haja melhores 
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condições de ensino para as crianças. Na opinião do senhor Deputado o desafio que se tem em mãos, 

mais uma vez não imputando toda a responsabilidade à Câmara Municipal, é o de encontrar uma 

solução para que aquilo que é hoje uma excecional condição para algumas crianças aprenderem, e não 

só, se estenda a todas as crianças do concelho. --------------------------------------------------------------------------- 

------ A senhora Deputada Maria Helena Marques retirou-se da sessão quando eram cerca das vinte 

horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Professor João Marques voltou a usar da palavra para esclarecer as questões levantadas 

pelos senhores Deputados. Relativamente à situação do abandono escolar, obviamente que é uma 

questão que deve fazer parte de um projeto do âmbito educativo mas que pode extravasar um pouco o 

diagnóstico da elaboração de uma Carta Educativa. Este é um aspeto muito importante a ter em conta 

mas que envolve a questão da formação profissional, da atividade económica e, portanto, é um trabalho 

muito mais amplo que se enquadrará numa fase seguinte. Em relação à forma como foi considerada a 

anterior Carta Educativa explicou que começou por ser feito um trabalho exaustivo sobre aquilo que 

tinham sido as propostas da anterior Carta Educativa e dentro das propostas que tinham sido feitas 

aquelas que foram executas e aquelas que ficaram por executar. Numa reunião da equipa técnica 

acabou por se decidir que essa análise era, de alguma maneira, feita de uma forma mais abrangente e 

não tão detalhada, porque lhes ficaria mal apresentar um trabalho de análise critica sobre um trabalho 

que eventualmente teria sido feito durante outra atuação política. Obviamente que havia muito daquilo 

que são as propostas da anterior Carta Educativa que ainda não tinham sido executadas e fizemos 

vertê-las, se assim se pode considerar, para aquilo que é a evolução da realidade económica do 

Município, assumindo-as neste novo documento. Aquelas que tendo sido propostas na altura e que não 

se justificaram em termos da evolução socioeconómica o grupo de trabalho deixou cair. Mas tanto as 

propostas aproveitadas como as que caíram foram opção da equipa de trabalho. Essa análise foi feita de 

uma forma muito detalhada e muito crítica nesse sentido. Relativamente à questão deste tipo de 

exercícios, de fazer previsões a tão longo prazo, com um nível de detalhe geográfico tão pequeno, 

obviamente, essas situações que foram aqui faladas, como o regresso de migrantes, terão a nível local 

um impacto local. Mas terá de se entender é que estes exercícios servem como alertas em função 

daquilo que são evoluções espetáveis e perceber a rede como um todo para evitar que a gestão daquilo 

que é rede escolar não se faça num tipo de navegação à vista, porque face a um declínio demográfico, 

que é aquilo que se tem aqui, o que pode acontecer é em cada local ir-se fechando escolas por não 

cumprirem os mínimos. Esta análise mais global e mais integrada permite fazer a gestão do Parque 

Escolar de forma mais realística. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra e referiu que relativamente à questão apresentada 

pelo Professor João Marques lembrou que em algumas conversas que tiveram falou na análise da 

anterior Carta Educativa e teve presente a qualidade do documento. Há obviamente alguns fatores 

imponderáveis e um deles já aqui foi falado por diversas vezes, a questão demográfica que é uma 

inevitabilidade, agravada pela crise que surgiu a partir de dois mil e onze e que levou muita gente jovem 

a emigrar. De referir, também que foram aqui tidas e consideradas algumas estratégias para compensar 

a taxa de crescimento natural que não existe no concelho e, portanto, é importante que isto venha aqui 
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entroncar, mais uma vez, nas questões económicas e que a própria estratégia de criação de emprego e 

de atração de investimento possa ajudar aquilo que é uma tendência a nível nacional. O senhor 

Presidente da Câmara leu uma notícia em que a Presidente da CCDR Centro, a propósito de uma 

Conferência que se realizou na AIDA, disse que a Região de Aveiro era o grande impulsionador do 

crescimento da Região Centro e isso é muito positivo mas preocupante porque o resto da Região Centro 

também está a passar por uma crise bastante complicada. Há um segundo fator, que obviamente é 

imponderável, a questão financeira de dois mil e dez e dois mil e onze que levou a que algo que já 

estava assumido no âmbito do Parque Escolar não pudesse ter continuidade. Por exemplo, na obra mais 

emblemática e maior, que seria a Requalificação da Escola Básica Dr. João Rocha Pai onde já estaria 

assegurado um financiamento que depois não veio a acontecer. Assim sendo, não se podia avançar 

para uma obra que tinha como estimativa de custo perto de nove milhões de euros sem qualquer fonte 

de financiamento. Aquando da elaboração da anterior Carta Educativa fez-se um processo interessante 

mas hoje as circunstâncias mudaram e houve necessidade de adaptar o documento à atual realidade. 

Passaram dez anos dessa Carta Educativa e a grande questão que se coloca hoje é atendendo àquilo 

que é a grande fonte de financiamento da área da educação que está quase seca, e relembrou que o 

país conseguiu a muito custo negociar com a Comissão Europeia a inclusão da educação como uma 

área a financiar, que começou por considerar a educação como uma prioridade negativa, porque 

entenderam que não era necessário mais dinheiro para Portugal na área da educação. Posto isto, foi 

necessário comprovar, com provas concretas, que Portugal não tinha todo o trabalho na área da 

educação já feito e que havia a necessidade de um reforço das verbas pelo menos para fazer 

reformulações e reconstrução de algumas coisas existentes. Hoje, esse é o princípio dos fundos 

comunitários para a área da educação. Não descartando a componente política que todo este estudo, e 

as consequências que ele terá, e que têm de ser assumidas, é preciso perceber que não se pode deixar 

as crianças do concelho nas escolas que não têm condições. É preferível intervencioná-las e dar-lhes 

melhores condições, criando aqui todas as condições de igualdade que hoje existem, criando 

infraestruturas com boas condições para todos. É verdade o Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora 

acolheu crianças de fora, assim como o Centro Escolar de Fonte de Angeão, assim como também é 

verdade que já saíram pessoas do Centro Escolar de Fonte de Angeão para ir para outras escolas mais 

pequenas. Tudo isto é verdade, é uma forma de abordar e de ver a questão do ponto de vista dos pais e 

dos alunos. O que a Câmara Municipal tem procurado fazer para garantir condições de igualdade na 

área da educação tem sido articular com o Agrupamento de Escolas de Vagos, porque há aqui áreas 

que vão muito mais além daquilo que são as competências do Município, de forma a pensar e agir como 

um só e tem-se procurado que haja, por exemplo, monodocência só de um ano de ensino, onde é 

possível, permitir o acesso a alguns projetos, como por exemplo: o CO3-Centro de Ciência e Cultura em 

Parada de Cima, projeto em conjunto com a Fábrica de Ciência Viva; aulas de natação para os alunos 

do 3º e 4ºs do 1º Ciclo; ténis de mesa. Há aqui muitas áreas em que se tem procurado dar as mesmas 

condições e estão a ser dadas. Todos os estabelecimentos de ensino estão apetrechados de quadros 

interativos e internet. É evidente que não agrada à Câmara Municipal que as condições físicas, e o 

senhor Presidente até partilha da ideologia, que foi imposta aos Municípios há uns anos, de agregar, e 
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por isso é que votou favoravelmente na Carta Educativa em dois mil e seis, mas hoje as circunstâncias 

são outras e há que se adaptar ao que existe. A proposta que hoje se apresenta está estruturada do 

ponto de vista cientificou mas não vem aqui para que seja a Universidade a levar com as 

responsabilidades, pelo contrário, a responsabilidade é política. É a proposta que a Câmara Municipal 

tem a apresentar à Assembleia Municipal com todas as coisas boas e todas as coisas más que possa 

ter, mas é uma proposta da Câmara Municipal. Obviamente, que a Câmara entendeu que do ponto de 

vista científico fosse a Universidade a vir apresentar a proposta para poder explicar aquilo que se vai 

procurar fazer a seguir, indo precisamente ao encontro das preocupações que a maioria dos senhores 

Deputados aqui apresentaram e que também é uma preocupação do executivo. A questão do abandono 

escolar é preocupante mas é preciso fazer uma análise mais alargada e perceber que se está a fazer um 

caminho de convergência e que se pretende continuar a fazer de modo a melhorar a situação. O 

concelho de Vagos tem rácios onde é melhor que a média nacional e tem outros onde é dos piores e a 

ideia é que nos melhores se continue esses caminhos e que nos piores, pelo menos, se façam os 

caminhos de convergência com a média nacional. A preocupação da Câmara Municipal na área da 

educação tem extravasado muitas das vezes aquilo que é o quadro das suas competências. A questão 

dos alunos com necessidades educativas especiais é uma das grandes preocupações. Muitas vezes o 

Governo anterior foi acusado de usar “uma folha de excell” para resolver os problemas e, em algumas 

áreas, isso se mantêm exatamente assim, mais concretamente na área da educação onde o Município 

tem, neste momento, contratadas dezanove auxiliares no 1º Ciclo para suprir as necessidades que 

surgem pela falta de auxiliares. E porquê? Porque os rácios são feitos de acordo com “uma folha de 

excell”, do ano anterior para este ano houve a redução dos horários de trabalho o que veio agravar, mais 

uma vez que a auxiliar não consegue estar todo o tempo que os alunos têm que estar na escola. Para 

além disso há uma questão relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais e que no 

1º Ciclo, ao contrário do pré-escolar, não existe a colocação de auxiliares. Na escola de Calvão 

aconteceu um caso, o ano passado, de desistência de uma aluna com necessidades educativas 

especiais e para suprir essa questão, porque ela também não era assinalada como aluna de NEE’s, a 

Câmara Municipal teve de colocar mais uma auxiliar porque no intervalo a mesma auxiliar tinha de estar 

todo o tempo com a mesma aluna e não podia dedicar atenção aos outros alunos. Esta é uma questão 

que existe a nível nacional e claro que não é esta a discussão que se está aqui a ter sobre a Carta 

Educativa, essa já terminou. No entanto, é importante que as pessoas saibam que há muitas das 

responsabilidades que o Município, hoje, assume e toma para si para resolver os problemas da escola, 

dos professores, dos alunos e dos encarregados de educação, responsabilidades que do ponto de vista 

legal não tem mas que entendeu fazer e que está a ser feita por todo o país para suprir essas falhas que 

existem do Ministério da Educação. Para terminar, esta proposta de revisão da Carta Educativa foi 

aprovada em Conselho Municipal da Educação---------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da Mesa informou de que não irá participar na discussão deste documento, até 

porque apesar de registar história seria entendido como argumento político-partidário e, portanto não vai 

exercer essa prorrogativa de reescrever, ou escrever, a história, apenas quis colocar uma questão ao 

Professor João Marques. Assim sendo, perguntou se esta proposta tem em consideração um estudo que 
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andou a ser feito, no Ministério da Educação, sobre a requalificação/substituição de escolas básicas que 

têm a estrutura de amianto. Na altura havia um estudo por parte da DREC que a EB 2,3 Dr. João Rocha 

Pai e orçava em cerca de um milhão novecentos e oitenta mil euros, e foi esse valor que justificou a 

proposta da DREC da criação de um centro escolar que integrava o pré-escolar, 1º ciclo, 2º e 3º ciclo de 

ensino básico na vila de Vagos. Hoje sabe-se que o orçamento de Estado apresentado prevê duzentos 

milhões de euros de fundos comunitários para investimento nas escolas básicas que têm esses 

problemas e, por isso, o senhor Presidente da Mesa gostaria de saber se tiveram em conta, ou não, essa 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Professor João Marques respondeu que essa questão, não foi tida em conta nesta proposta. ------ 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar voltou a pedir para usar da palavra e solicitou que o senhor 

Presidente da Mesa esclarecesse melhor essa questão do amianto na escola de Vagos e o que dizia o 

estudo sobre a existência de amianto neste estabelecimento de ensino. -------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa, na altura Presidente da Câmara Municipal, informou de que a 

Câmara Municipal apresentou uma proposta de Carta Educativa que previa quatro centros escolares, 

apenas com pré-escolar e 1ºciclo de ensino básico. Na altura a DREC entendeu que eram poucos 

centros escolares e propôs seis. Do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da evolução 

demográfica entendia a Neo Território, a empresa que estava a elaborar a Carta Educativa, que deviam 

ser apenas cinco. Assim sendo, conseguiu-se chegar a um consenso optou-se pelos cinco centros 

escolares, sendo que o de Vagos ficaria sediado na Escola EB 2,3. Por quanto, entretanto, enquanto se 

elaborava a Carta Escolar a DREC fez um levantamento da reabilitação dos edifícios do ensino básico e 

na escola EB 2,3 substituir o amianto e recuperar a escola orçava um valor de um milhão novecentos e 

oitenta mil euros. Em função deste valor foi a própria DREC que propôs que o centro escolar de Vagos, 

que era para ser localizado em frente ao Pavilhão Municipal, fosse no perímetro da escola. Nessa altura 

foi necessário adquirir uns terrenos no tardoz da EB 2,3 para o efeito e avançou-se com essa proposta. 

Na altura, enquanto Presidente de Câmara, consultou sete Secretários de Estado, seis do Partido 

Socialista e um do PSD, e nunca se desbloqueou a construção do centro escolar de Vagos e o seu 

financiamento, como se desbloqueou para Águeda e para Sever do Vouga. Esta foi a novidade que se 

teve a meio do processo de elaboração da Carta Escolar e é daí que surge a agregação e a criação do 

centro escolar de Vagos no recinto da escola criando um novo edifício para o 2º e 3º ciclo, para o 1º ciclo 

e para o pré-escolar e que custou à Autarquia quase meio milhão de euros e que o Governo, até hoje, 

não pagou qualquer valor desse projeto. Por tudo isto, entendeu o senhor Presidente da Mesa, 

questionar se foi considerado nesta proposta de Carta Escolar esse investimento do Ministério da 

Educação, que prevê no orçamento de Estado duzentos milhões de euros de fundos comunitários para 

esta área, e se chega alguma coisa à EB 2,3 de Vagos que tem esse tal orçamento de 1,9 milhões de 

euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar referiu que essa é uma questão de saúde pública. ------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara  voltou a usar da palavra e referiu que as telhas de amianto que 

existiam na EB 2,3 de Vagos e da Escola Secundária foram substituídas em dois mil e catorze. ------------- 
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------ Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Mesa, Rui Cruz, solicitou a ausência da 

votação e o 2º secretário, senhor Victor Neto, submeteu o ponto a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com 17 (dezassete) votos a favor do grupo municipal do PSD e com 10 (dez) 

abstenções, dos grupos municipais do CDS e do PS. --------------------------------------------------------------------- 

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

discussão e aprovação o ponto cinco da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 23 

de setembro de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO CINCO: COLÉGIO DE CALVÃO – CONTRATO DE COMODATO E PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara e explicou que relativamente à questão das 

piscinas do Colégio de Calvão já todos têm conhecimento,  desde o ano passado, das dificuldades 

financeiras que esta instituição tem vindo a ter. No ano passado, em sede de reunião de Câmara 

Municipal aprovou-se por unanimidade uma transferência de uma determinada verba para o Colégio de 

Calvão de forma a ajudar a manter o funcionamento da piscina. Este ano, e por força das circunstâncias, 

entendeu-se que o melhor modelo era o do contrato de comodato, o que faz com que a Câmara 

Municipal passe a ficar com as responsabilidades e com toda a gestão da piscina de Calvão. Entretanto, 

entendeu-se, em termos técnicos, que o funcionamento da piscina de Calvão, já que estaria sobre a 

gestão da Câmara Municipal, e a piscina municipal de Vagos, deveria ser igual  quer ao nível da 

exigência quer ao nível dos preços quer a todos os níveis. Desta forma entendeu-se que este contrato de 

comodato seria benéfico para as duas partes sendo que em última análise a população da zona sul do 

concelho é aquela que sairá beneficiada, porque caso contrário o Colégio não teria condições de 

continuar com a piscina aberta e estas pessoas ficariam sem uma instalação desportiva que pudessem 

usufruir da sua casa. Por outro lado, feitas as contas e na eventualidade de uma parte significativa 

desses utentes da piscina de Calvão passassem para a piscina de Vagos não haveria capacidade de 

absorver toda essa população. Em cima da mesa estiveram também as vantagens para a população 

escolar da zona sul do concelho, nomeadamente das escolas básicas, uma vez que os 3º e 4ºs anos 

passarão a utilizar a piscina de Calvão para as atividades e toda a população escolar do Colégio de 

Calvão que ao abrigo deste protocolo poderá passar a utilizar a piscina de forma regular. Este processo 

foi bastante conversado com o Colégio de Calvão e a Diocese de Aveiro que é a proprietária do Colégio 

de Calvão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado Juan Carlos Martins e referiu que em relação ao 

contrato de comodato quis deixar algumas referências. A primeira delas foi para corrigir o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, ou seja, as pessoas da zona sul não serão beneficiadas deixam é de 

ser prejudicadas, se o Colégio fechar. Este contrato de comodato, no entender do grupo municipal do 

PSD, parece ser a melhor solução e é feito a pensar nas pessoas e na comunidade educativa da zona 

sul.  Há muitas escolas, IPSS’s, idosos e o próprio centro escolar que utilizam a piscina e correriam o 

risco de deixar de existir pela questão financeira que o Colégio de Calvão tem. Não parece viável, como 

tem sido falado, atribuir um subsídio pela utilização, porque, segundo as contas que o senhor Deputado 

fez, fica pendurado num fator que é a utilização. Por outro lado, na questão dos pais, das crianças e dos 
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idosos há uma diferença em relação à utilização da piscina de Vagos, como é particular pagam mais. 

Assim sendo, este contrato de comodato vai permitir um tratamento de igualdade em relação à 

frequência e à oportunidade que têm da utilização da piscina.  O senhor Deputado fica satisfeito também 

por saber que a negociação e o protocolo que existe aqui, e que foi discutido até exaustão,  compromete 

o Colégio de Calvão que arrisca esta gestão por parte da Câmara Municipal. Por exemplo a línea e) da 

cláusula 3ª fala na cedência de quatro funcionários por parte do Colégio que continuarão a ser 

funcionários do Colégio que serão pagos pelo Colégio e o senhor Deputado questionou o senhor 

Presidente se isto era mesmo assim. Porque uma situação como esta parece difícil além do Colégio, a 

comunidade educativa do Colégio, usufruir de forma gratuita a piscina, além de outras coisas que aqui 

estão que vão beneficiar todo o concelho. Não se falou só da utilização da piscina mas sim que este 

protocolo abrange outros equipamentos desportivos de forma gratuita e alguns eventos, também na zona 

sul do concelho, podem ser realizados. Portanto, as pessoas só têm razões para estarem satisfeitas com 

este contrato de comodato por ser a solução ideal tanto para o Colégio de Calvão, como para a Câmara 

Municipal como para as pessoas do concelho. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor Deputado Óscar Gaspar e referiu que antes de mais à que 

ser-se consequentes com aquilo que se tem dito e se as pessoas entendem que o Colégio de Calvão 

merece apoio este contrato deve ser visto como um apoio à atual situação desta instituição. Desde logo, 

para além do acesso das pessoas do sul do concelho, parece meritório que haja este entendimento entre 

a Câmara Municipal e o Colégio de Calvão. O senhor deputado ficou no entanto surpreendido quanto ao 

objeto deste contrato, pois estava convencido que o objeto era, de facto, a piscina e o artigo 1º refere-se 

ao terreno e como se compreenderá o terreno é muito mais do que o edifício e do que as instalações da 

piscina. Um outro ponto abordado prende-se com a questão da situação atual das piscina e com as 

eventuais benfeitorias, por um lado despesas de manutenção e por outro lado benfeitorias que sejam 

precisas fazer. O senhor Deputado não conhece o ponto de situação daqueles equipamentos, porque 

são equipamentos difíceis de manter, por outro lado aquilo que está previsto, e o que também é habitual, 

é que as benfeitorias sejam favoráveis, neste caso, ao Colégio de Calvão se o contrato terminar ou se, 

por algum motivo, for cancelado. Em relação à vigência do contrato foi outra dúvida que surgiu porque o 

comodato é de quinze anos mas depois o protocolo tem previsto validade anual renovável até três anos. 

O senhor Deputado perguntou se não haveria aqui uma incoerência entre estes dois atos jurídicos. ------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor Deputado César Grave e referiu que o grupo municipal do 

CDS é de opinião que todos os vaguenses devem ser tratados de igual modo. Assim sendo, desta forma 

a população sul deve ter a possibilidade de usufruir de uma piscina, independentemente da sua idade. 

Também não estão contra o Colégio de Calvão mas continuam a afirmar que este contrato devia ser 

constituído por utente e não desta forma, em que mesmo assim poderá ser contemplada a ajuda ao 

Colégio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara voltou a usar da palavra para esclarecer as questões colocadas 

pelos senhores Deputados. Assim sendo, começou por falar da questão abordada pelo senhor Deputado 

César e ao facto de todos os munícipes deverem ser tratados com igualdade. No entanto, se a Câmara 

Municipal privilegiasse a forma como o CDS quer fazer este contrato estar-se-ia a tratar os utentes com 
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desigualdade, porque uns ficariam a pagar o que se paga na piscina de Calvão e outros ficariam a pagar 

menos na piscina municipal de Vagos. O que está aqui em causa é que de facto haja igualdade entre os 

utilizadores da zona sul e os utilizadores da zona norte. A questão das instalações pelo Colégio de 

Calvão é ao abrigo do bom entendimento que há com o Agrupamento de Escolas de Vagos que também 

utiliza a Piscina Municipal de Vagos e fá-lo de forma gratuita. Na Piscina Municipal porque não faz parte 

do programa obrigatório da área do desporto escolar e da educação física a Câmara Municipal não é 

ressarcida por essa utilização, portanto, todos  os encargos são à responsabilidade da Autarquia. No 

fundo o que se trata na piscina do Colégio de Calvão é uma inversão destes fatores onde a câmara 

Municipal paga a utilização e para compensar os alunos podem utilizar gratuitamente aquele 

equipamento. O Colégio incorpora o funcionamento da piscina e os seus funcionários que já lá estão, 

conhecem o espaço, e estão perfeitamente enquadrados naquilo que é a estratégia que o Município terá 

para a piscina de Calvão. Em relação à cláusula 1ª que diz respeito ao objeto o que diz é que “o primeiro 

outorgante é proprietário do imóvel com a seguinte descrição predial: terreno onde se encontra 

implantado uma piscina com a área de 10320m2, o terreno, sendo a área de implantação do edifício de 

2275m2, … descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 3423/20150609, 

inscrito na matriz artigo sob o número urbano 1959, com o valor patrimonial de 620350, 00 euros.” O que 

está aqui é piscina, é a descrição que se encontra na conservatória e nas Finanças. Entretanto, o senhor 

Presidente pediu autorização para o Dr. Laerte Pinto, funcionário da Autarquia que participou neste 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O Dr. Laerte Pinto referiu que a questão levantada pelo senhor Deputado Óscar Gaspar havia sido 

abordada aquando da elaboração deste contrato e tinha a ver com a gestão dos espaços exteriores. Na 

gestão dos espaços exteriores foi entendido que a melhor solução seria serem tratados pela Câmara 

Municipal, cláusula 7ª, nº 2. Sobre a vigência do contrato e da análise feita no trabalho que foi 

desenvolvido sobre esta matéria interpretou-se que se devia dar estabilidade ao equipamento e, por isso, 

trabalha-lo anualmente e fazer a renovação pelo prazo de três anos, isto por associação à contratação 

pública e aos compromissos anuais. Não há qualquer discrepância entre a vigência do contrato e o 

protocolo, o objetivo foi o de utilizar aquelas instalações como se de uma Piscina Municipal se tratasse 

criada pelo Município e fazendo este protocolo com o Colégio de Calvão sem prejuízo da Câmara 

Municipal também ter a possibilidade de fazer outros protocolos com outras instituições se assim vier a 

entender por bem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar voltou a usar da palavra para perguntar se era ou não possível 

fazer o contrato de comodato do edifício e do equipamento piscina. Em tese não era possível fazer o 

comodato de algo que fosse dentro da piscina. ------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa explicou que o que está aqui é a descrição matricial mas o comodato 

incide sobre coisas, nomeadamente sobre imóveis. Um prédio urbano é constituído por um edifício com 

terreno à volta, tal como está descrito na Conservatória. O comodato é celebrado com o proprietário 

Seminário, que tem autonomia administrativa e jurídica relativamente à Diocese, e a gestão é com 

Colégio de Calvão. O senhor Presidente da Mesa considera que não há nenhum equívoco entre o 

protocolo e o comodato que é cedido à Câmara Municipal, podendo esta assumir a gestão do 
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equipamento, se assim o entender. A Direção do Colégio de Calvão assumiu a gestão por um ano 

renovável por um período idêntico durante três renovações. ------------------------------------------------------------ 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar referiu que outra das questões da discrepância é que o contrato 

de comodato é relativo ao prédio, à piscina, e o protocolo anual até três anos inclui também o pavilhão. 

Portanto, nesta matéria é possível, ao fim de um ano, o Colégio vir dizer que não quer e isso não põe em 

causa o contrato de comodato, perguntou. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Mesa respondeu que não, a não ser que seja resolvido pelos termos em 

que é outorgado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara usou da palavra e esclareceu que apesar do descritivo que está no 

ponto, que era o descritivo levado à reunião de Câmara, pode a Assembleia Municipal também aprovar o 

protocolo de colaboração mas essa é uma competência da Câmara Municipal. Por outro lado, o contrato 

de comodato já é uma competência própria da Assembleia Municipal. Portanto, o que se está aqui a 

discutir é o contrato de comodato que tem acoplado um protocolo de colaboração que já foi previamente 

aprovado em reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto cinco a 

votação tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com 23 (vinte e três) votos a favor dos grupos 

municipais do PSD e do PS e 7 (sete) abstenções, do grupo municipal do CDS. --------------------------------- 

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

discussão e aprovação o ponto seis da ordem de trabalhos, aprovado em Reunião de Câmara do dia 23 

de setembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS: PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – CONSTRUÇÃO DE BANCADAS NO CAMPO DE 
JOGOS JOSÉ MARIA NETO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal e referiu que este assunto faz parte 

de um projeto que a Câmara Municipal tem em conjunto com a Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e 

Santa Catarina, já há algum tempo. Já veio a esta Assembleia Municipal, para aprovação, o relvado 

sintético. Neste caso, o que acontece é que há cerca de um ano e meio/dois anos a Junta de Freguesia 

de Ponte de Vagos assinou um contrato com o Governo, de então, naqueles que eram os projetos de 

trabalhos de natureza simples. Deste projeto fazem parte, para além da construção da bancada, a 

construção de balneários, mas o que se está para aprovar, aqui, hoje é a construção de bancadas. A 

Junta de Freguesia candidatou-se viu o projeto financiado e, já tinha sido assente esse compromisso há 

já algum tempo, já se tinha falado aqui sobre isso. Entretanto, ficou de vir à Assembleia Municipal este 

assunto quando a questão dos terrenos ficasse resolvida, que também já está, e assim poder-se-ia 

fechar o ciclo desta intervenção e fica este ciclo fechado. --------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar pediu para usar da palavra e referiu que o documento assinado 

pela Junta de Freguesia, não com o Governo mas com a DGAL diz que o projeto está orçado em 

noventa e sete mil quatrocentos e sessenta e dois euros e dez cêntimos, dos quais a DGAL financia 

51%, ou seja, cinquenta mil euros. O senhor Deputado seria levado a supor que o restante são quarenta 

e sete mil euros e, portanto, não encontra aqui justificação para haver um financiamento de duas partes 
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que seja maior do que 100% do custo da obra. A segunda questão tem a ver com o ponto de situação da 

obra, neste momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara voltou a usar da palavra e esclareceu que o projeto é muito maior 

do que a construção das bancadas. O que foi financiado no Governo anterior, assinado com a DGAL, 

foram as bancadas mas há a construção de balneários e, por isso, o projeto é muito mais ambicioso, daí 

haver outras fontes de financiamento incluindo a própria Junta de Freguesia. A DGAL já adiantou 25% 

antes do início da obra, e daí ter sido possível começar a obra, e, neste momento, já pagou os outros 

25% e a obra está quase concluída. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar voltou a usar da palavra e referiu que na cláusula 1ª, no objeto, o 

que diz é que o valor é para apoio às bancadas no campo de jogos e não fala em balneários nem fala 

em outro tipo de construção. Portanto, este apoio mais o da DGAL dá mais do que 100% da construção 

de bancada do campo de jogos, a não ser que tenha havido uma reavaliação do custo da obra. ------------ 

------ Retomou a palavra o senhor Presidente da Câmara e referiu que essa informação estará nos 

documentos que fundamentaram este contrato onde deve constar que houve uma alteração em alta ao 

valor da empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Mesa esclareceu que é 51% do montante ilegível, do valor comparticipável 

da obra e não do custo global da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara informou que uma coisa é o valor da obra outra coisa é o valor 

comparticipável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Deputado Óscar Gaspar sugeriu que se facilitasse no objeto e se dissesse algo mais, 

porque se a vontade é dar os cinquenta mil euros, independentemente do valor da obra, como se 

percebeu, e adicionar o valor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Câmara não vê qualquer inconveniente em se adicionar ao objeto do 

contrato o valor global da empreitada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia submeteu o ponto a votação 

tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos presentes, devendo ser aditado ao protocolo o 

valor global da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia Municipal passou, 

de imediato, ao segundo Secretário, senhor Victor Fernando Santos Neto, que 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 uma horas, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, 

será devidamente assinada pelo Presidente da Mesa. -------------------------------------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 


