
Ex.mº Sr Presidente da República Portuguesa  

Ex.mº Sr. Ministro da Educação  

Ex.mº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha.  

Os docentes do Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, abaixo subscritos,  

Solicitam respeitosamente que se cumpra o estipulado na Lei revendo, no concelho de Caminha, 

o contrato de associação com a Cooperativa de Ensino Ancorensis, considerando:  

1. O Agrupamento de Escolas Sidónio Pais possui, a 7 metros de distância da referida 

cooperativa, um estabelecimento de ensino novo, equipado e com espaço físico livre e suficiente 

para acolher alunos de todos os níveis de ensino, muito concretamente do 3º ciclo, de modo a 

permitir o prosseguimento de estudos aos alunos do Vale do Âncora; 

2. O agrupamento de Escolas Sidónio Pais também dispõe de recursos humanos suficientes para 

garantir o funcionamento de todos os ciclos de ensino nas escolas do concelho de Caminha; 

3. A qualidade do serviço educativo prestado pelo Agrupamento de Escolas Sidónio Pais 

sempre foi reconhecida pelos inúmeros prémios recebidos ao longo dos anos. O Agrupamento 

foi recentemente sujeito a avaliação externa pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência tendo 

obtido, no respetivo relatório de 07 de abril de 2016, a menção de Muito Bom em todos os 

domínios, comprovando-se assim a qualidade do serviço educativo e cultural prestado a toda a 

comunidade;  

4. Os resultados dos alunos deste Agrupamento nos Exames Nacionais também têm sido 

reveladores do sucesso dos discentes que o frequentam e da qualidade do serviço educativo que 

tem sido prestado;  

5. O não cumprimento da lei atualmente em vigor tem acarretado ao longo destes anos uma 

diminuição do número de alunos neste Agrupamento e como consequência a redução drástica 

do número de postos de trabalho, tanto para os professores, como para os outros funcionários 

desta instituição pública, que residem, na sua maioria, neste concelho.  

Tendo em conta os pontos elencados anteriormente, sublinhamos que as escolas pertencentes a 

este Agrupamento têm, ao longo dos anos, contribuído para o desenvolvimento do concelho de 

Caminha e defendemos o cumprimento do Despacho Normativo n. º1-H/2016, visto que a 

manutenção da Cooperativa Ancorensis em contrato de associação mais não representa que um 

desperdício de recursos do Estado.  

 

 


