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Associação de Pais/Encarregados de Educação 
  e 
Presidentes das Juntas de Freguesia da área do  
Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso 

Travessa da Igreja, 45 - A 
5470 504 Venda Nova 

 
 

       Ex.ª Senhora  

       Ministra da Educação 
C/C: Director Regional da DREN                                            Av. 5 de Outubro, 107 
       Presidente da Câmara de Montalegre                      

                  1069-018 Lisboa       
 
 
 

 

Assunto: Agregação do Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso com o Agrupamento de Escolas 
de Montalegre. 
 

 
A Associação de Pais/Encarregados de Educação e os 8 Presidentes de junta de freguesia da 

área de influência do Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso, depois de terem tido conhecimento 

do despacho do Senhor Secretário de Estado da Educação que determina a fusão dos dois 

agrupamentos do concelho num só, vêm por este meio dar a conhecer a V.Exª o total repudio por 

esta decisão e pela forma desordenada e irreflectida como está a ser feita. 

 Manda o bom senso, além de questões legais (carta educativa) ou órgãos constituídos como o 

Conselho Geral ou Conselho Municipal de Educação, que as decisões de relevo que alteram o futuro 

da educação na região sejam tomadas com ponderação e tidas em conta as especificidades de cada 

situação. 

 Acontece que na decisão tomada não foi tida em conta nenhuma das muitas especificidades 

que a área deste agrupamento envolve. Pois, quando há 23 anos foi construído este edifício, deve ter 

sido por causas justas e razoáveis, senão vejamos: 

� este agrupamento cobre uma extensa área geográfica  de 230 Km2 e situa-se na parte sul do 

concelho de Montalegre, região interior norte, a noroeste do distrito de Vila Real. 

Confronta, ainda, a norte com a província espanhola da Galiza; a oeste, com o concelho de 

Terras de Bouro; a sul e sudoeste, com os concelhos de Vieira do Minho e Cabeceiras de 

Basto. Parte da área educativa está, assim, incluída no Parque Nacional da Peneda-Gêres. É 

uma extensa área muito acidentada, com altitudes entre os 400 e 1200 metros e declives 

entre 5/6º e 50º. Está, ainda, inserido numa zona de forte ruralidade, onde se destacam: 

� as fracas acessibilidades; 
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� a falta de meios de transporte públicos, de cuidados de saúde e de equipamentos 

colectivos e sociais; 

� baixo nível de instrução da população; 

� precárias condições sociais e habitacionais de muitas famílias; 

� escassos recursos económicos; 

� poucas oportunidades de emprego; 

� grande estrangulamento económico; 

� intenso envelhecimento da população; 

� fraca densidade populacional; 

� a ocupação da população situa-se maioritariamente no sector primário e um número 

muito reduzido no sector secundário e terciário. 

� Em suma, estas particularidades reflectem-se no dia a dia e têm um enorme impacto no 

funcionamento do Agrupamento e no aproveitamento escolar dos alunos. 

 

Assim sendo Senhora Ministra, a comunidade educativa que representamos está preocupada com 

esta decisão porque vive cá e prevê um futuro negro para a nossa região, por isso não entende: 

• Como é possível estar já a passar para a agregação das duas principais escolas se ainda não 

possuímos uma concentração das escolas mais pequenas (menos de 20 alunos), isto é os alunos 

do pré-escolar e 1º ciclo ainda estão dispersos, nesta vasta área, por 6 escolas do 1º ciclo e 4 

Jardim e sem perspectivas de ser feita brevemente. A escola eb1 de Cabril, que é uma 

escola de pequena concentração, dista da actual escola sede 25km. Com a nova reorganização 

passará a distar da escola com direcção 61Km, o que demorará no mínimo 2 hora de viagem 

ida e volta; 

• Como é possível uma escola ser gerida a 61km ou 36Km actual escola sede, quando todos 

sabemos que a ausência de uma direcção de proximidade dificultará a promoção das 

aprendizagens, contribuindo, assim, para o aumento do insucesso e abandono escolar, bem 

como da indisciplina coisa que neste agrupamento não existia, senão confiram-se os dados 

estatísticos dos últimos 4 anos lectivos. Lá diz o ditado:” um fraco rei faz fraca a forte 

gente, um forte rei faz forte a fraca gente”; 

• Como é possível que no distrito de Vila Real escolas separadas por uma simples vedação de 

arbustos seja objecto de tanto estudo e adiamento, quando os alunos até já usam a mesma 

cantina e pelo contrário escolas com tantas especificidades como a nossa seja obrigada a 

agregar-se já e sem objecto de nenhuma reflexão; 
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• Como é possível dizer-se que a razão da reorganização é obrigatoriedade do ensino até ao 

12º ano, se a nossa escola já possui secundário e com muito bom aproveitamento, basta para 

isso conferir dados estatísticos dos últimos 4 anos; 

• Como é possível, com estas distâncias, fazer um acompanhamento mais individualizado de 

questões pedagógicas mais sensíveis. Nós que por cá andamos e conhecemos a realidade, 

sabemos que não há dinheiro para deslocações, logo, vão sendo adiadas e quem perde são os 

nossos filhos (os alunos). 

 

Em suma, situando-se esta escola em limite de distrito e já não tendo por tradição os pais levar o 

seus educando para prosseguimento de estudos em Montalegre, estes não admitem ter uma escola 

com a direcção entre 36 a 61Km. Os que têm algumas posses vão deslocar os seus filhos para escolas 

onde a direcção está presente, exemplo: Cabeceira de Basto (26km), Vieira do Minho (35Km) ou 

Braga que pode distar entre 40 a 60km, contribuindo assim para o esvaziamento e possível 

encerramento da mesma. Os pais dos mais desfavorecidos vão ser os grandes prejudicados com esta 

situação. Fácil será depreender um aumento do abandono escolar. 

 

Estas são algumas, entre outras, das preocupações que queremos fazer sentir à Senhora Ministra e 

solicitar-lhe que o despacho exarado pelo Senhor Secretário de Estado seja revogado para 

podermos em conjunto pensar nas peculiaridades desta região e aprovar uma decisão que seja justa 

para os interesses do país, da região e das parcas populações que vão resistindo à desertificação. 

Caso contrário, estamos decididos a partir para a luta e desde já alertamos que os nossos 

alunos não estarão presentes nas escolas no início do novo ano lectivo.  

 

Com elevada consideração por V. Exª, 

Venda Nova, 8 de Julho de 2010 

O Presidente da Associação de Pais/Encarregados de Educação 

O Presidente da Junta da freguesia de Venda Nova 

O Presidente da Junta da freguesia de Pondras 

O Presidente da Junta da freguesia de Covêlo do Gerês 

O Presidente da Junta da freguesia de Venda-Nova 

O Presidente da Junta da freguesia de Salto 

O Presidente da Junta da freguesia de Ferral 

O Presidente da Junta da freguesia de Vila da Ponte 

O Presidente da Junta da freguesia de Reigoso 


