Ex.ª Srª Diretora
Direção- Geral da Saúde,
Dr.ª M.ª Graça Freitas

C/C
DGEST
Delegado de Saúde do ACES – AT
Considerando que:
O concelho de Valpaços conta com cerca de 15 mil habitantes, sendo a sua
maioria com idade superior a 65 anos de idade (35%);
O concelho de Valpaços divide-se em 25 freguesias composto por 115
localidades;
Conta com um agrupamento de Escolas (Agrupamento de Escolas de Valpaços)
que acolhe cerca de 1200 alunos, distribuídos pelos diferentes níveis de ensino
(do pré-escolar ao secundário);
A este número acresce, em pessoal docente e não docente, cerca de 335
pessoas, perfazendo o total de 1535 pessoas que integra a comunidade
educativa neste concelho;
Fazem parte do Agrupamento de Escolas de Valpaços, a Escola Secundária de
Valpaços, a Escola EB 2,3 Júlio do Carvalhal em Valpaços, o Centro Escolar de
Valpaços, a Escola Básica José Ribeirinho Machado em Vilarandelo, o Jardim
de Infância de Veiga de Lila, o Jardim de Infância e EB 1 de Lebução, o Jardim
de Infância de Argeriz, a Escola EB 2,3 José dos Anjos e EB 1 e Jardim de
Infância em Carrazedo de Montenegro;
A situação epidemiológica no Concelho de Valpaços, reportada ao passado dia
18 de janeiro, conta com 191 casos ativos e 21 óbitos relacionados com a Covi19;

Desde há muito tempo que o Concelho de Valpaços é um Concelho em situação
de risco extremamente elevado (1060 casos por 100 mil habitantes à data de 11
de janeiro, de acordo com os dados publicados no boletim epidemiológico da
Direção Geral da Saúde);
Das escolas atrás enumeradas, o Centro Escolar é aquele que, à data, inspira
maior preocupação;
Neste momento, existem, neste estabelecimento de ensino, num universo de
276 crianças, 32 docentes, 28 assistentes operacionais e 23 técnicos das AEC
(s):
•

6 assistentes operacionais e 1 técnico das AEC (S) infetados por Covid19;

•

5 assistentes operacionais afetos à cozinha e 2 assistentes operacionais
afetos à educação pré-escolar em isolamento profilático;

•

Uma turma do 1.º ano em isolamento profilático, por se terem registado 2
alunos infetados por Covid-19 e existirem vários casos suspeitos;

•

Uma turma do 2.º ano em isolamento profilático, por se terem registado 4
alunos da turma infetados por Covid-19;

•

4 assistentes operacionais e 1 técnico das AEC(s), que se encontram a
faltar, por apresentarem sintomas relacionas com Covid-19.

Pelo que antecede, a situação descrita no Centro Escolar de Valpaços é, a nosso
ver, preocupante e assustador, não só pelo numero de alunos infetados, mas
sobretudo pela ausência imprevista de assistentes operacionais (11 num total de
28), podendo colocar em causa as condições de acompanhamento, vigilância e
segurança dos alunos, bem como a garantia imprescindível de toda a logística
inerente à higienização e desinfeção dos espaços, dos materiais pedagógicos e
dos equipamentos utilizados pela população escolar decorrente da situação da
pandemia Covid-19.
Sublinho os contactos já anteriormente estabelecidos, quer com a Sr.ª Diretora
do Agrupamento de Escolas, Profª Alexandra Doutel, quer com o Sr. Delegado
de Saúde do ACES-AT, Dr. Gustavo Martins, manifestando ambos a

concordância pelo encerramento do Centro Escolar de Valpaços ficando, porém,
essa decisão dependente da validação a dar por V Ex.ª.
Nestes termos, é nossa obrigação propor o encerramento do referido
estabelecimento escolar, devendo V. Ex.ª definir quantos dias poderá estar
encerrado e a partir de quando, aguardando-se por uma célere decisão.
No que concerne às restantes escolas do Agrupamento de Escolas de Valpaços,
há ainda a destacar a Escola Secundária de Valpaços, com um total de 478
alunos, encontrando-se, no momento, 3 turmas em isolamento profilático (uma
do 7.º ano e duas do 8.º ano), num total de 16 alunos infetados. Há ainda a
registar 3 docentes com Covid-19. Relativamente à escola EB 2,3 Júlio do
Carvalhal em Valpaços, com um total de 146 alunos, há apenas a registar um
aluno infetado.
A comunidade educativa, referente ao Agrupamento de Escolas, bem como a
população em geral, manifesta total preocupação na manutenção das escolas
abertas, atendendo que os casos estão a disparar na comunidade, nas escolas,
com professores, trabalhadores não docentes e alunos;
Infelizmente esta preocupação estende-se a todo o território nacional, tendo
vindo inclusive a Fenprof e a Ordem dos Médicos a defender publicamente o
encerramento das escolas.
Sabemos das consequências da ausência do ensino presencial, porém não
podemos ficar indiferentes ao agravamento da pandemia. A saúde é o maior
bem.
A Autarquia revê-se na preocupação e ansiedade manifestada pela comunidade
educativa, população em geral e entidades anteriormente mencionadas,
mostrando-se totalmente disponível para colaborar com as entidades
competentes (no âmbito da saúde e da educação), com vista a minimizar os
efeitos de índole educativa, que possa derivar com o encerramento das escolas,
por forma a que a aprendizagem saia valorizada e assegurada a todos.
Nestes termos, o Município de Valpaços é defensor do encerramento imediato
de todas as escolas no Concelho, a bem da saúde pública, podendo com a

decisão que V.Ex.ª venha a tomar, e que não se espera outra que não seja o
encerramento das escolas, poder vir a salvar vidas.
O controlo e combate à pandemia depende do comportamento individual de
cada um de nós.
Com os melhores cumprimentos,
2021-01-20

O Presidente do Município de Valpaços
Dr. Amílcar Almeida

