
 

 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República 

Exmo. Sr. Ministro da Educação 

 

A Escola Secundária do Padrão da Légua foi criada legalmente a 20 de setembro de 

1978, estando, desde 14 de novembro de 1981, instalada no atual edifício situado na 

Rua dos Fogueteiros, no Padrão da Légua, na União de Freguesias de Custóias, Leça do 

Balio e Guifões, concelho de Matosinhos, distrito do Porto.  

Em 28 de junho de 2012, por despacho do Senhor Secretário de Estado do Ensino e da 

Administração Escolar, a Escola Básica e Secundária do Padrão do Légua tornou-se a 

sede do Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua (AEPL), em resultado da 

agregação do Agrupamento de Escolas de Leça e da Escola EB da Amieira (anteriormente 

pertencente ao Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora) com a Escola Secundária 

do Padrão da Légua. Este agrupamento constitui uma nova unidade orgânica de ensino, 

pertencente à rede pública do Ministério de Educação e Ciência e integra o Conselho 

Municipal de Educação de Matosinhos. 

As obras na escola sede, inseridas no âmbito da empreitada das obras de 

Modernização para a fase 3 do Programa de Modernização das Escolas do ensino 

Secundário, entregues ao consórcio Edifer/Ensulmeci, tiveram início no dia 1 de março 

de 2011, tendo um prazo de execução previsto de 20 meses. Por razões que nos 

ultrapassam, as obras foram interrompidas em maio de 2012. 

Face ao exposto, apresenta-se a seguinte petição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PETIÇÃO – “POR UMA ESCOLA NOVA URGENTE”  

Os cidadãos abaixo assinados, doravante designados por peticionários, pretendem nos 

termos do disposto no artigo 52º da Constituição da República Portuguesa e em 

conformidade com o disposto na Lei nº. 43/90 de 10 de Agosto (com as alterações 

introduzidas pela Lei nº. 6/93, de 1 de Março, Lei nº. 15/2003 de 4 de Junho e Lei nº. 

45/2007 de 24 de Agosto), e, nomeadamente, com o previsto nos respetivos artigos 2º, 4º, 

6º, 8º,17º e 21º, formular a presente Petição, nos termos e com os fundamentos seguintes:  

1. As obras deste edifício escolar estão paradas há quase quatro anos, tendo os seus 

responsáveis, nomeadamente a Parque Escolar, apontado como data previsível 

para o reinício das obras de finalização o mês de março, do corrente ano – facto 

que é confirmado pelo anúncio de procedimento nº 5152/2015, publicado no Diário 

da República-2ª Série de 20 de agosto de 2015;  

2. Em todo este período (cerca de 5 anos) continuam os alunos, docentes e 

funcionários a trabalhar em instalações degradadas e em contentores 

«provisórios», condições precárias e indesejáveis, pouco ou nada dignas, que 

colocam em causa não apenas a segurança, como o próprio desempenho e 

sucesso escolar. É por demais visível o agravamento das condições estruturais 

dos diferentes edifícios e dos seus equipamentos/espaços (laboratoriais, 

desportivos e tecnológicos); 

3. Acresce ainda que a agregação em Agrupamento implica a receção dos alunos 

que transitam do 3º ciclo para o Secundário, aumentando a “pressão” sobre os 

parcos e degradados recursos existentes, em termos de espaços e 

equipamentos. Este facto compromete, ainda mais, a já historicamente difícil 

transição entre o 3º ciclo e o Secundário, o que, por si só, justifica a 

premência/urgência de uma Escola Nova. 

4. É, por conseguinte, imperativo, urgente e indeclinável, por parte dos cidadãos 

abaixo assinados, no pleno exercício dos seus direitos civis, exigir o reinício das 

obras e a garantia da sua conclusão, no mais curto espaço de tempo;  

5. Apelamos a todos os que se identifiquem com a nossa causa que subscrevam a 

presente petição, para que sejam proporcionadas condições dignificantes aos 

alunos e a toda a comunidade educativa, com vista à recuperação e preservação 

da herança/memória coletiva deste estabelecimento escolar e ao fortalecimento da 

coesão do Agrupamento, do qual é escola sede. 


