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COMUNICADO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

“A Educação é um tesouro de que cada um de nós deve fazer bom uso”
Alexandre Herculano, in Panorama
Caros Pais e Encarregados de Educação
Em primeiro lugar, venho relembrar que a minha decisão de suspender as atividades
letivas (ainda que consciente das consequências que poderiam advir deste ato) foi
motivada pela ausência de condições condignas, nomeadamente de segurança, ao
desenvolvimento do trabalho dos vossos filhos, dos docentes e dos demais
elementos que exercem a sua profissão neste estabelecimento de ensino.
Todos têm, naturalmente, acompanhado a manifestação da nossa preocupação pela
degradação existente em algumas instalações da Escola Secundária Alexandre
Herculano e as diligências imediatas que foram tomadas por nós, Direção e
Associação de Pais, no sentido de encontrar soluções que garantam, com
normalidade, a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos vossos
filhos e educandos;
As nossas apreensões obtiveram eco nos vários organismos que integram o
Ministério da Educação, tendo decorrido, na 6ª feira, dia 27 de janeiro, pelas 9:30h,
nas instalações da DSRN/DGESTE, uma reunião com o Senhor Delegado Regional de
Educação do Norte, na qual foi garantida à Direção e aos elementos da Associação
de Pais e Encarregados de Educação a requalificação do edifício da escola secundária
no âmbito do Programa Norte 2020. Vislumbra-se, assim, que até ao final daquele
ano a obra terá de estar concluída.
Ainda no dia 27 de janeiro, pelas 18:00h, as instalações escolares foram visitadas
pela Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Doutora Alexandra
Leitão, que demonstrou preocupação, solidariedade e vontade de resolução do
problema, reiterando o compromisso de realização da requalificação do edifício,
com recurso a verbas do Programa Norte 2020. Após a visita à escola, realizou-se,
nas instalações da DSRN/DGESTE, uma reunião de trabalho, com a participação dos
representantes do Governo, da Câmara Municipal do Porto e da Escola (Direção e
Associação de Pais) da qual resultaram as seguintes decisões:
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1- Transitoriamente, as atividades letivas dos alunos do 7º e 8º anos realizar-seão na Escola Básica Ramalho Ortigão, com consequente deslocação de
professores e assistentes operacionais para aquele estabelecimento.
2- Na escola secundária serão vedados alguns espaços, procedendo-se à
reposição de vidros nos corredores e à cobertura de buracos nos tetos.
3- Todos os alunos que integram as turmas do 9º ao 12º ano, mantêm as
atividades letivas na escola secundária, deslocando-se algumas turmas para
novas salas que apresentam condições de segurança.
Compreendo o desconforto que esta decisão provoca nas rotinas das famílias,
planeadas desde o início do ano letivo, entendo a tristeza dos alunos por terem de
sair, ainda que temporariamente, da escola de que tanto gostam e sou
particularmente solidário com os professores e alguns assistentes operacionais que,
a meio do ano letivo, são confrontados com a alteração do horário e do local de
trabalho e com a necessidade de efetuarem deslocações entre edifícios.
Acredito, no entanto, que estas mudanças podem traduzir-se num duplo benefício:
No imediato, propiciam-se melhores condições de conforto e salvaguarda-se a
segurança dos nossos alunos e demais elementos da comunidade escolar; a médio
prazo, vislumbra-se a aquisição, pelos alunos deste agrupamento, do direito à
frequência de uma escola condignamente requalificada!
A Escola Secundária Alexandre Herculano não é, apenas, um património
arquitetónico que urge requalificar. A nossa escola consubstancia-se, sobretudo, no
excecional valor do seu património humano que, unido e perseverante na(s) sua(s)
vontade(s), deu provas, no pleno exercício de uma cidadania responsável e
interventiva, de saber preservar a centenária singularidade Alexandrina na
reivindicação do direito à Educação e a uma escola pública condigna!
Mantendo o compromisso de nortear a minha atividade em prol do bem-estar e da
melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos, apelo à
compreensão e resiliência de todos os elementos da comunidade escolar,
particularmente durante esta fase transitória que vamos iniciar, porque não
podemos comprometer o futuro daqueles a quem dedicamos todos os nossos
esforços. Foi pelos alunos que demonstramos abertura a consensos e é pelos alunos
que estaremos muito atentos ao desenvolvimento das ações a realizar pelas
entidades competentes.
O Diretor
Manuel José Lima
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