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CAPITULO V – FUTURO POSSIVEL 
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11..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO::  AASSPPEECCTTOOSS  DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS  

 
 

O concelho é pequeno, com uma área de 117 km2 e uma densidade 

populacional de 89 habitantes por km2. De 1991 a 2001 decresceu em termos 

populacionais. 

 

Possui três centros com alguma importância: Oliveira do Conde, Currelos e 

Cabanas de Viriato.  

 

Tem boas acessibilidades bem como cobertura quase integral de água, luz e 

saneamento. 

 

Está a fazer uma evolução muito positiva do sector primário para o terciário. 

 

Tem alguns nichos industriais com certa relevância e boas perspectivas de 

expansão. 

 

O movimento associativo voluntário, nas mais diversas áreas, tem algum peso, 

dando visibilidade às tradições e sugestivo incremento ao desporto. 

 

A educação é um sector de importância estratégica para o concelho, mas 

apresenta um parque escolar muito disperso, desadequado em muitos casos e 

subaproveitado. 

 

Há taxas de insucesso relativamente elevadas, somando a isto o analfabetismo 

que pouco baixou e o baixo nível de escolaridade da generalidade da população. 

 

A população está a decrescer e a envelhecer com reflexos óbvios na suspensão 

anunciada, para o ano escolar de 2006/2007, de duas Escolas do 1º CEB: Pinheiro e 

Laceiras. 

 

O abandono escolar é outra das “pragas” que urge combater. 

 

A organização da Escola e dos próprios cursos (quase só direccionados para a 

formação superior) poderão estar na origem do elevado insucesso e consequente 

abandono escolar. 
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Não existem outras ofertas educativas devidamente articuladas com as 

necessidades locais de emprego. 

 

O ensino das artes (fora dos círculos amadores) é irrelevante. 

 

Existe uma certa variedade de equipamentos culturais subaproveitados, 

principalmente aqueles que pertencem às associações. 

 

Existem algumas franjas sociais com vulnerabilidades acentuadas que têm 

merecido um acompanhamento muito atento por parte da Câmara. 

 

PONTOS FORTES                                                                                                               

 

• Desenvolvimento do tecido empresarial 

• Séria aposta na requalificação da rede viária 

• Construção de um conjunto de infraestruturas ao serviço da cultura e do 

desporto 

• Aposta na promoção do património 

• Forte incremento de políticas sociais 

 

PONTOS FRACOS 

 

• Taxa de analfabetismo ainda muito alta (12%) 

• Nível de escolaridade da generalidade da população bastante baixo 

• Taxa de Mortalidade superior (em alguns anos) à da Natalidade (taxa de 

crescimento natural negativa). 

• Perda de população em quase todas as freguesias com excepção da de 

Currelos. 

• Índice de envelhecimento da população muito elevado 

• Baixas taxas de escolaridade e abandono antecipado e precoce 

• Baixo rendimento nos ensinos Básico e Secundário 

• Baixa taxa de ocupação na generalidade dos Jardins-de-infância 

• Parque escolar muito disperso e subaproveitado 

• Dificuldades logísticas no serviço de refeições ao pré-escolar e 1º ciclo do EB 
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• Na generalidade das escolas ausência de espaços adequados para a prática 

desportiva 

• Fraca aposta na formação profissionalizante 

• Fraca oferta de formação artística 

• Descoordenada formação desportiva 

• Insignificantes hábitos de leitura 
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22--  OOSS  AALLUUNNOOSS  DDOO  FFUUTTUURROO  

 
 

2.2 - Previsão da População 

 Passada a fase mais expressiva da procura educativa, que ocorreu entre os anos 

70 e 80, deparamo-nos cada vez mais com a necessidade de reconfigurar/reorganizar 

a rede educativa. Isto surge com uma gestão racional dos recursos físicos existentes, 

de forma a integrar os equipamentos e adaptá-los às actuais exigências curriculares, 

principalmente no que diz respeito à qualidade da educação e não com a premência da 

construção de novos edifícios. 

Assim, antes de “intervir” no parque escolar, é necessário conhecer a realidade e 

definir objectivos para o futuro. 

 Por isso, conhecido o diagnóstico, tão rigoroso quanto possível, é chegada a 

hora da formulação de propostas viáveis e, sendo-o, naturalmente responderão às 

necessidades do momento.  

  

2.2.1- Evolução da População 1991-2004 

No que respeita à evolução da população do concelho, observamos que o saldo 

fisiológico1 da população tem vindo a melhorar desde 1992, ano em que atingiu o seu 

valor mais baixo. Nove anos depois, o saldo fisiológico volta a diminuir, e aqui devido a 

uma quebra acentuada no número de nascimentos e a uma diminuição do número de 

óbitos (embora com saldo positivo).  

O saldo fisiológico tem tido ao longo do tempo flutuações no seu valor, porém a 

tendência é para manter-se positivo. 

Evolução do Saldo Fisiológico do Concelho 1991- 2004
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Gráfico 94 – Evolução do saldo fisiológico do Concelho 

                                                 
1
 Saldo Fisiológico: Diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos 
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 Ao presenciarmos o número de nascimentos verifica-se que apesar do valor no 

ano de 1991 se apresentar elevado, a tendência verificada ao longo dos anos é para 

rondar os cerca de 90 a 100 nados vivos, mantendo-se esta linha mais ou menos 

constante. Quanto ao número de óbitos, a tendência verifica-se para uma diminuição 

do seu valor. 

 

2.2.2- Previsão da População  

 O gráfico seguinte ilustra a previsão da população escolar nos próximos 5 anos, 

verificando-se em todos os níveis de ensino uma forte tendência para a diminuição do 

número de alunos e propensão na sua deslocação da periferia para o centro. Por esta 

razão, não podemos deixar de referir que é o Agrupamento de Carregal do Sal que 

acolhe maior número de alunos, tanto no pré-escolar, como no básico, 1º, 2º e 3º 

ciclos. 

 A previsão demonstra que o aumento do número de alunos ocorre nas Escolas 

do Agrupamento do Carregal principalmente nos Jardim-de-Infância. Nos 2º e 3º 

Ciclos do Ensino Básico o aumento ocorre no Agrupamento de Cabanas de Viriato. 

 

PREVISÃO DO Nº ALUNOS POR NIVEL ESCOLAR
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       Gráfico 95 – Previsão do número de alunos por nível escolar 

 
 

Não deixa contudo de ser pertinente, verificarmos qual a proveniência dos 

alunos dos 2º e 3º ciclos de forma a avaliar a melhor localização e distribuição dos 

diferentes níveis de ensino. 
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Proveniência dos alunos do 2º e  3º Ciclos
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 Gráfico 96 – Proveniência dos alunos do 2º e 3º Ciclo 

 

 No que se refere aos alunos dos 2º e 3º ciclos, e apesar da previsão do aumento 

do número de alunos surgir no Agrupamento de Cabanas, a realidade é que o maior 

número de alunos provém das localidades Carregal do Sal, Fiais da Telha e Oliveira do 

Conde, o que mais uma vez vem justificar a localização de um pólo na confluência das 

freguesias de Oliveira do Conde e Currelos. 

 O gráfico abaixo apresentado ilustra a previsão da população para as freguesias 

do concelho, ou seja, para o ano 2011, tendo por base a população de 2001 e num 

horizonte temporal de 10 anos. Cabanas e Currelos apresentam-se como as únicas 

freguesias com previsão de aumento da população, todas as restantes manifestam 

uma diminuição, com especial destaque para a freguesia de Oliveira do Conde que 

revela uma acentuada diminuição, com cerca de 6.6% (220 habitantes). 

 

Previsão da População por Freguesias
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            Gráfico 97 – Previsão da população por freguesias 

 



Carta Educativa do Concelho de Carregal do Sal  

 

 - 225 - 

 Mais uma vez estamos perante um aumento populacional nos principais 

aglomerados do Concelho, justificando-se assim a criação de dois pólos educativos 

importantes: o Pólo de Cabanas de Viriato e o Pólo de Oliveira do Conde – Currelos.  

 

2.2 - Número de Alunos e Salas de Aula nos Estabelecimentos de Ensino 

O quadro seguinte permite-nos avaliar o número de alunos e de salas existentes 

nos diferentes estabelecimentos de Ensino do Concelho tanto no Jardim-de-Infância 

de Infância como no 1º CEB. 

 

Quadro 61 – Nº de  Alunos e Salas  ano 2005/2006 

 J. INFÂNCIA 1º CEB 

Freguesias Localidade Salas 
Nº 

alunos Freguesias Localidade Salas 
Nº 
alunos 

Beijós 1 13 Beijós Beijós 2 29 Beijós 
  Pardieiros 1 6   Pardieiros 1 19 

Cabanas de 
Viriato Cabanas 14 67 

Cabanas de 
Viriato 
  

Cabanas 
  

2 
  

32 
     Laceiras 1 5 

Alvarelhos 1 14 
Oliveira do 
Conde Alvarelhos 2 19 

Fiais da Telha 1 25   Fiais da Telha 2 12 

Oliveirinha 1 12   Oliveirinha 4 33 

Vila Meã 1 7   Vila Meã 2 18 

Travanca 1 10   Travanca 1 8 

Oliveira do 
Conde 
  
  
  
  
  

Oliveira do 
Conde 1 16   

Oliveira do 
Conde 2 34 

Carregal 2 45 Currelos Carregal 6 105 Currelos 
  Casal da Torre 2 15   Casal Medo 2 27 

Parada 1 6 Parada Parada 2 14 Parada 
  Stº Amaro 1 12   Stº Amaro 1 11 

Papizios Papízios 2 23 Papizios 
  Papízios 1 11   Pinheiro 1 2 

Sobral Sobral 1 8 Sobral Sobral 1 8 

Total 15 JI 18 232 Total 
17 Escolas 1º 
CEB 46 434 

 
 

O Concelho de Carregal do Sal possui no total 15 Jardins-de-Infância acolhendo 

232 crianças e 17 Escolas do 1º CEB, com 434 alunos distribuídos pelas diferentes 

instalações existentes. 

No que se refere aos alunos do 2º e 3º CEB, regista-se um total de 722 alunos, 

distribuídos por três estabelecimentos de ensino. A EBI em Cabanas de Viriato com 

195 alunos, a EB2,3 de Carregal do Sal com 360 e ainda a Escola Secundária /3 com 

167. 
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 O quadro número 62 resulta de uma síntese do número de alunos e do número 

de salas existentes em cada Agrupamento. 

QUADRO 62 – Nº de Salas e Nº de Alunos dos Agrupamentos 

Nº de Alunos e nº de Salas - Jardim-de-infância 

Nº Salas Nº Alunos 

Agrupamento Cabanas 5 59 

Agrupamento Carregal 13 173 

Total 18 232 

Nº de Alunos e nº de Salas - 1º CEB 

Nº Salas Nº Alunos 
Agrupamento Cabanas 19 128 

Agrupamento Carregal 27 306 

Total 46 434 

 

Resumindo, e no que se refere aos Jardins-de-Infância, existem no total 18 

salas de aula, 5 pertencentes ao Agrupamento de Cabanas e 13 ao Agrupamento de 

Carregal do Sal, com 59 e 173 alunos respectivamente. 

Para as escolas do 1º CEB são utilizadas 46 salas de aula, 19 para o 

Agrupamento de Cabanas com 128 alunos, e 27 para o Agrupamento de Carregal do 

Sal, com 306. 

 No caso do ensino pré -primário, a média verificada é de 13 alunos por sala de 

aula, longe de atingir o mínimo aceitável para os Jardins-de-infância estipulado no 

mínimo de 20 alunos/sala. 

Ainda no que se refere ao 1º CEB, a média global de alunos por sala é de 9.5, e 

tal como o ensino Pré-Escolar, está longe de atingir a capacidade mínima estipulada. 

No quadro seguinte podemos observar a evolução do número de alunos ao longo 

destes 4 anos, verificando-se bastantes oscilações. Contudo, não podemos referir em 

concreto, qual é na realidade a tendência no número de alunos, uma vez que os 

valores apresentados nestes anos são muito variáveis. Porém, e no total do número de 

alunos, o ano de 2005/2006 ostenta valores superiores aos do ano transacto de 

2004/2005. 
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QUADRO 63 - EVOLUÇÃO DO Nº DE ALUNOS 2º E 3º CEB NOS AGRUPAMENTOS 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
  
Agrupamento de Carregal  2º CEB 

221 
 (73.0%) 

195 
(69.0%) 

176 
(72.7%) 

208 
(75.1%) 

                                              3º CEB 
161 

(44.8%) 
160 

(43.1%) 
167 

(40.0%) 
152 

(34.2%) 

Agrupamento de Cabanas  2º CEB 
82 

 (27.0%) 
86 

(31%) 
66 

(27.3%) 
69 

(24.9%) 

                                              3º CEB 
92 

 (25.6%) 
106 

(28.6%) 
110 

(26.1%) 
126 

(28.3%) 

          

Escola Secundária             3º 
106 

(29.5%) 
105 

(28.3%) 
144 

(34.2%) 
167  

(37.5%) 

Total                                     2º CEB                   
303 

(100%) 
281 

(100%) 
242 

(100%) 
277 

(100%) 

                                              3º CEB 
359 

(100%) 
371 

(100%) 
421 

(100%) 
445 

(100%) 

 

Quanto aos alunos do 2º CEB, e reportando-nos ao Agrupamento de Carregal 

no ano lectivo 2002/2003, estes representavam 73% do número total de alunos. Hoje, 

representam 75.1%.  

Para os alunos do 3º CEB a situação é inversa, verificando-se uma diminuição 

do número de alunos em cerca de 11%.  

Nas escolas do Agrupamento de Cabanas de Viriato, a situação inverte-se, ou 

seja, surge um crescimento ao longo dos anos para os alunos do 3º CEB e uma 

diminuição para os 2º CEB. Este facto pode ser justificado pela deslocação de alunos 

do 2º CEB para a sede do Concelho, facto este fundamentado no aumento significativo 

do número de alunos do 2º CEB do Agrupamento de Carregal. 

Para o 3º CEB, e referindo-nos à Escola Secundária, é notório o crescimento 

atingido nestes 4 anos, obtendo um aumento de cerca de 8%. 

 É ainda curioso mencionar que para os alunos do 3º CEB, tendo por referência 

o ano 2002/2003, o aumento surge no Agrupamento de Cabanas de Viriato  

Tendo por base o ano lectivo anterior, 2004/2005, verifica-se que para o 2º CEB 

existe um aumento do número de alunos para os dois Agrupamentos, o mesmo não se 

verificando no 3º CEB, que, como referimos, o aumento acontece no Agrupamento de 

Cabanas. 

O quadro seguinte permite-nos analisar a relação dos alunos por sala, tendo 

por base a capacidade de alunos por sala estipulada nas “Normas para a Programação 

e Caracterização de Equipamentos Colectivos” da Direcção Geral do Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) 

Deste modo, para os Jardins-de-Infância, e tendo por base o número de alunos 

do corrente ano, 2005/2006, são necessárias, no total, 11 salas, 3 para o 

Agrupamento de Cabanas e 8 para o Agrupamento de Carregal do Sal. No 
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Agrupamento de Cabanas e para os Jardim-de-Infância, com um total de 59 alunos, 

resulta uma média 20 alunos/ sala, para o 1º CEB, são necessárias 6 salas para 128 

alunos, o que perfaz uma média de 21 alunos/ sala. 

No Agrupamento de Carregal do Sal é indispensável um total de 23 salas, 8 

para os Jardins-de-Infância e 15 para o 1º CEB, originando uma média de 22 e 20 

alunos / sala respectivamente. 

 

QUADRO 64 - RESUMO 
Agrupamentos J. Infância 1ºCEB 

Alunos 
Nº 

Salas Capacidade/Salas Aluno/Sala Alunos 
Nº 

Salas Capacidade/Salas Aluno/Sala 

Min.: 20 Min.: 20 
  

Agrupamento 
Cabanas 

  
59 

  
3 Máx.: 25 

  
20 

  
128 

  
6 Máx.: 25 

  
21 

Min.: 20 Min.: 20 Agrupamento 
Carregal 

  
173 

  
8 Máx.: 25 

  
22 

  
306 

  
15 Máx.: 25 

 
20 

 

 No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico são imprescindíveis 22 salas de aula, 11 

para cada um dos Ciclos do Ensino Básico. O Agrupamento de Cabanas de Viriato 

necessita de 3 salas de aula para o 2º CEB e 5 para o 3º CEB. O Agrupamento de 

Carregal do Sal necessita de 14, 8 para o 2º CEB e 6 para o 3º CEB. 

 

QUADRO 65 - RESUMO 
Agrupamentos 2º CEB 3ºCEB 

Alunos 
Nº 

Salas Capacidade/Salas Aluno/Sala Alunos 
Nº 

Salas Capacidade/Salas Aluno/Sala 

Min.: 24 Min.: 24 
  

Agrupamento 
Cabanas 69 3 Máx.: 30 

  
23 126 5 Máx.: 30 

 
25 

Min.: 24 Min.: 24 Agrupamento 
Carregal 208 8 Máx.: 30 

  
26 152 6 Máx.: 30 

 
25 

 

 No 3º CEB existe um total de 445 alunos, assim distribuídos: 126 pertencem ao 

Agrupamento de Cabanas, 152 ao Agrupamento de Carregal e 167 à Escola 

Secundária/3. 

 Assim, e para dar cumprimento ao estabelecido nas “Normas dos 

Equipamentos”, são necessárias 6 salas de aula para o Agrupamento de Cabanas no 

caso do 2º CEB, 7 para o Agrupamento de Carregal e 8 para a Escola Secundária/3. 
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33--  MMEELLHHOORRAARR  OO  SSIISSTTEEMMAA  EEDDUUCCAATTIIVVOO::  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  

 

  

 Com o intuito de melhorar substancialmente o Sistema Educativo no concelho, 

estabeleceram-se os seguintes objectivos: 

 

� Rentabilizar os meios e os recursos disponíveis do Concelho; 

� Requalificar/ racionalizar o parque escolar; 

� Potencializar o desenvolvimento de pólos educativos junto a 

aglomerados com certo significado; 

� Desenvolver uma rede de transportes ao serviço da comunidade 

educativa; 

� Melhorar a oferta educativa numa lógica de formação permanente; 

� Combater o abandono e o insucesso escolar; 

� Apostar na formação cívica e ambiental; 

� Apostar na Formação Profissional; 

� Fomentar o desenvolvimento das artes; 

� Fomentar o desenvolvimento do desporto; 

� Potencializar o Ensino Recorrente e a Educação Especial; 

� Apoiar a formação de agentes educativos. 

 

 

 Tendo em conta estes objectivos pretende-se implementar um conjunto de 

medidas, capazes de adequar os meios às necessidades, numa lógica de melhor 

aproveitamento de recursos e de promoção das indispensáveis condições para uma 

prática pedagógica facilitadora do sucesso escolar. 

           Para além das boas condições materiais, sem dúvida importantes, é 

indispensável que se repensem as lógicas organizacionais e de gestão tendo em vista o 

objectivo primeiro: proporcionar a melhor formação possível aos educandos. 
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44--  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  

 

 Assim, tendo em conta o diagnóstico e os objectivos enunciados, propõem-se as 

seguintes medidas de intervenção: 

 

MEDIDA 1 

 

� Criação do Centro Educativo de Cabanas de Viriato, aproveitando a Escola 

Básica Integrada existente, para os 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. 

� Recuperação do antigo edifício da Escola Primária, para os Jardins-de-

Infância.  

 

Localidades agregadas: Pardieiros, Beijós, Cabanas de Viriato, Laceiras, Póvoa 

da Pegada, Póvoa de Lisboa e Sobral 

Previsão da População Escolar: EBI – 323 alunos e J.I. – 59 alunos 

Tipologia do Edifício: Edifício do EBI com 14 salas dando uma média de 23 

alunos por sala. 

 Edifício da Escola Primária, com 8 salas, 4 para salas de aula dando uma média 

de 15 alunos/ sala e as restantes 4 ficariam para outras actividades e refeitório. 

  

MEDIDA 2 

 

� Criação do Centro Educativo de Carregal do Sal, aproveitando a EB 2,3 para 

o funcionamento do 2º CEB. 

� Requalificação do colégio Nun’Alvares, para o funcionamento do pré-escolar, 

1º CEB, Centro de Formação de Professores, Ocupação de Tempos Livres e 

também, se possível, um berçário. 

 

 Localidades agregadas: As localidades constituintes do Agrupamento de 

Carregal do Sal, ou seja: Alvarelhos, Fiais da Telha, Oliveirinha, Vila Meã, Travanca, 

Oliveira do Conde, Carregal, Casal Mendo, Parada, Stº Amaro, Papízios e Pinheiro. 

Previsão da População Escolar: EB 2,3 – 360, Colégio – Pré –Escolar com 173 

alunos e 1º CEB com 306. 

Tipologia do Edifício: Edifício da EB 2,3 – 18 salas, média de 20 alunos/sala; 

ex-colégio Nun’Álvares – 26 salas, média de 18 alunos/ sala. 
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MEDIDA 3 

 

� Escola Secundária/3 de Carregal do Sal para funcionamento do 3º CEB do 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, para o Ensino Secundário, 10º 

11º e 12º anos e formação profissional. 

 

Localidades agregadas: todas 

Previsão da População Escolar: 372 alunos 

Tipologia do Edifício: A Escola Secundária possui 18 salas, média de 20 

alunos/ sala. 

  

MEDIDA 4 

 

� Requalificação/transformação do antigo edifício do quartel dos Bombeiros 

Voluntários em Espaço Polivalente para actividades culturais diversificadas 

ligado à rede escolar e à comunidade em geral. 

 

Localidades agregadas: Todas 

Tipologia do Edifício: a definir 

 

MEDIDA 5  

 

� Requalificação/ transformação do antigo edifício da Câmara Municipal para 

o Ensino Profissional e Ensino Especial. 

 

Localidades agregadas: Todas 

Tipologia do Edifício: a definir 

  

NOTA 

A Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 22/09/06 (ver acta 

anexa) sugeriu que o 3º CEB do Concelho deverá funcionar apenas num 

Estabelecimento de Ensino, ficando, todavia, esta sugestão à consideração da 

DREC. 

Caso esta sugestão seja corroborada pela DREC, haverá necessidade de 

procedermos ao respectivo ajustamento das medidas apresentadas. 
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55--  UUMMAA  AAMMBBIIÇÇÃÃOO  CCOOMM  FFUUTTUURROO  

 5.1 – Parque Escolar Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – Parque Escolar Actual 

5.2 – Futuro Parque Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Futuro Parque Escolar 
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A Educação e a Formação devem ser entendidas como processos de qualificação 

contínua ao longo da vida de cada cidadão, apelando a dimensões pessoais, culturais, 

morais, profissionais e cívicas. 

 É este o caminho a percorrer: queremos um ensino de qualidade, com maior 

exigência, eficácia e melhores instalações, que promova projectos de interesse cultural, 

desportivo e ambiental, em interacção com a comunidade, porque os mais jovens 

merecem ter futuro. Pretende-se, assim, melhorar as condições educativas do parque 

escolar que possuímos, promovendo espaços físicos com maior habitabilidade, 

conforto e segurança, de modo a dotar os diversos níveis de ensino com um conjunto 

de instrumentos necessários para o desenvolvimento e crescimento salutar das 

crianças e jovens. 

O Município de Carregal do Sal conta com 35 estabelecimentos de ensino, 10 no 

Agrupamento de Cabanas e 24 no Agrupamento de Carregal do Sal, reunindo um total 

de 1683 alunos. Todavia, a maior percentagem de alunos frequenta os 

estabelecimentos de ensino de Carregal do Sal com cerca de 75% do número total. 

Com a implementação destas 5 medidas de intervenção pretende-se reunir o 

ensino à volta de três núcleos essenciais, situados nas freguesias mais populosas: 

Oliveira do Conde, Currelos e Cabanas de Viriato. Esta requalificação far-se-á através 

da utilização/aproveitamento de edifícios existentes: alguns novos ou quase novos, 

outros degradados mas que podem e devem ser recuperados. Estamos a referir-nos ao 

ex-colégio Nun’Álvares, ao edifício da antiga Câmara e ao antigo edifício dos 

Bombeiros, em Carregal do Sal e às ex-escolas do 1º CEB de Cabanas de Viriato. Esta 

requalificação contribuirá, sem dúvida, para a promoção de uma educação de 

qualidade. 

     Preconizamos a concretização faseada destas medidas, começando, como é óbvio, 

pelas medidas de mais fácil implementação. A efectivação deste novo modelo também 

se deve fazer de forma progressiva e faseada de molde a que se possa aprender com a 

experiência, corrigindo a tempo eventuais erros detectados. 

 Esta mudança implicará, obviamente, a criação de uma rede de transportes 

adequada à nova realidade.  

     É clara a nossa determinação num modelo que elimine o desperdício, concentre 

recursos e permita tirar o maior proveito quer dos meios disponíveis quer das 
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possibilidades oferecidas à comunidade educativa para que exista uma real eficácia 

nas componentes pedogógico-didácticas, no apoio social e na formação 

extracurricular. 

 Que fazer das velhinhas e saudosas ex-escolas primárias? 

 Três sugestões a ponderar: 

1. Aproveitá-las para centros de lazer da comunidade, principalmente os mais 

idosos, com biblioteca e meios informáticos; 

2. Convertê-las em pequenas oficinas de artesanato: concepção, laboração, 

exposição e comercialização ; 

3. Transformá-las em vivendas para aproveitamento turístico integradas nas 

rotas dos circuitos patrimoniais. 


