
                                                         
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 

 

ACTA N.º 04/2004 

 

-----Aos treze dias do mês de Outubro do ano dois mil e quatro, reuniram, 

no Salão Nobre do edifício dos Paços do Município na Vila de Mafra, os 

representantes das entidades que, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º 

do decreto-lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, constituem o Conselho 

Municipal de Educação, estando presentes: O Senhor Engenheiro José Maria 

Ministro dos Santos, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Mafra e Vereador responsável pelo pelouro da educação, o Doutor Joaquim 

Francisco Silva Sardinha, Presidente da Assembleia Municipal, em 

representação da Assembleia Municipal,  o Senhor Vítor Gonçalves Pereira 

Rodrigues,  Presidente da Junta de Freguesia da Venda do Pinheiro,  em 

representação das Juntas de Freguesia do Concelho, a Doutora Ana Maria 

Gonçalves como representante do pessoal docente do ensino secundário 

público, a Doutora Maria de Jesus Coelho Alves Esteves em representação do 

pessoal docente do ensino básico público, a  Doutora Graça Maria Rosa 

Soares Querido como representante do pessoal docente da educação pré-

escolar pública, a Senhora Maria da Nazaré Esteves e o Senhor Paulo Brito 

da Luz como representantes das associações de pais e encarregados de 

educação, as Senhoras Maria Helena Ferreira Inácio e Fernanda Maria dos 

Santos Pereira em representação das instituições particulares de 

solidariedade social que desenvolvem actividade na área da educação, o 

Doutor Rui Fernandes Venda como representante dos serviços públicos de 

saúde, a Doutora Fátima Jorge Vaz Antunes Franco em representação do 

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa e o Senhor 

António Maciel Silva, Capitão da Guarda Nacional Republicana em 

representação das forças de segurança. Faltaram o Doutor Miguel Passos 

Morgado representante dos serviços de emprego e formação profissional, a 

Doutora Ricardina Guerreiro representante da Direcção Regional de 

Educação de Lisboa, a Senhora Elisabete Mota representante dos 
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estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário privados, e o 

Senhor João Gonçalo Pedro representante da associação de estudantes da 

Escola Secundária José Saramago.-----------------------------------------------

-----Foi declarada aberta a reunião quando eram nove horas e quarenta e 

cinco minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

  

1. Período de antes da ordem do dia; 

2. Aprovação da acta da reunião anterior; 

3. Ponto de situação do início do Ano Lectivo 2004/2005; 

4. Informação sobre o funcionamento dos serviços da Componente de 

Apoio à Família nos Estabelecimentos de Ensino Pré-escolar e 

Escolas Básicas do 1.º Ciclo da rede pública. 

 

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra, no período antes da 

ordem do dia deu conhecimento de três substituições, nomeadamente o 

Doutor Alfredo Carvalho substituído pela Doutora Maria de Jesus Coelho 

Alves Esteves, em representação do pessoal docente do ensino básico 

público, a Doutora Maria do Céu Garcia dos Reis, substituída pela Doutora 

Graça Maria Rosa Soares em representação do pessoal docente da educação 

pré-escolar pública e a irmã Maria Helena Inácio substituída pela irmã 

Fernanda Maria dos Santos Pereira em representação das instituições 

particulares de solidariedade social.---------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------

- 

-----Relativamente ao ponto número dois da ordem de trabalhos, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Mafra, questionou todos os presentes, 

sendo que os mesmos, aprovaram a acta, á excepção de 3 que se 
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abstiveram por não terem estado presentes na passada reunião, 

nomeadamente, o Senhor Vitor Rodrigues, a Doutora Maria de Jesus Esteves 

e a Doutora Graça Querido, deu como aprovada a acta da reunião anterior.--

-------------------------------------------------------------------------------------

------A Doutora Ana Maria Gonçalves, representante do pessoal docente do 

ensino secundário público, informou que a Direcção Regional de Educação de 

Lisboa quando efectuou as obras na Escola Secundária, decidiu colocar gás 

canalizado nos balneários e só gás de botija no refeitório. Contudo, a Coprel, 

empresa responsável pela passagem dos tubos de gás, deseja passar os 

tubos pela Avenida Sá Carneiro e informou a Escola que a Câmara Municipal 

Mafra não autorizou.--------------------------------------------------------------

------O Senhor Presidente informou que tem conhecimento da situação e 

que sugeriu  à empresa Coprel, que construísse um reservatório na Escola, 

no entanto a empresa não aceitou.----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------ 

-----De acordo, com o ponto número três da ordem de trabalhos, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal Mafra, fez um ponto da situação acerca da 

colocação de Professores e Educadores nos estabelecimentos de ensino no 

Concelho de Mafra, informando que dos 27 Jardins de Infância da rede 

pública existentes, foram colocados 30 educadores e ficaram 15 por colocar. 

Nas 59 Escolas Básicas do 1.º Ciclo, foram colocados 132 professores e 

ficaram por colocar 19. Nas 4 Escolas E.B.2,3 foram colocados 355 

professores e ficaram por colocar 24. Na Escola Secundária, foram colocados 

154 professores e ficaram por colocar 13. Resumindo, em 91 

estabelecimentos de ensino, foram colocados 671 docentes e 71 ficaram por 

colocar. Não iniciaram o ano lectivo, por falta de professores/ educadores 6 

Jardins de Infância e 5 Escolas Básicas do 1.º Ciclo, nomeadamente os 

Jardins de Infância N.º1 e N.º2 do Livramento, de Enxara dos Cavaleiros, 

Enxara do Bispo, do Sobreiro, e de Casais da Serra. As Escolas Básicas do 

1.º Ciclo de Caneira Nova, de Carvalhal, de Avessada e de Pedra Amassada. 
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-------------------------------------------------------------------------------------

------Relativamente aos transportes escolares a Doutora Ana Gonçalves, 

representante do pessoal docente do ensino secundário público, referiu que 

embora tenha enviado atempadamente os horários dos alunos, os 

autocarros continuam a chegar às 13h20 e os professores são obrigados a 

deixar os alunos saírem mais cedo das aulas para não perderem o mesmo. O 

Senhor Presidente disse que iria informar-se melhor sobre a situação e 

acerca da posição da empresa, prometendo resolver o problema.------------- 

-----O Senhor Paulo Brito da Luz, representante da associação de pais e 

encarregados de educação da Venda do Pinheiro, expressou a sua 

preocupação com os horários dos transportes dos alunos que frequentam a 

Escola Básica  do Bocal, alegando a perigosidade inerente ao trajecto 

efectuado a pé pelas crianças, numa estrada com trânsito intenso e sem 

passeios. O Senhor Paulo perguntou se seria possível as crianças 

terminarem as aulas 20 minutos mais cedo para apanharem o autocarro. ---

-----O Senhor Presidente informou que para alterarem o horário de 

funcionamento do estabelecimento de ensino devem solicitar autorização ao 

Ministério de Educação.-----------------------------------------------------------

------A Doutora Graça Maria Querido, representante do pessoal docente da 

educação pré-escolar pública, referiu que do ponto de vista legal, o 

Ministério não pode reduzir o número de horas lectivas, pode sim, autorizar 

o inicio das aulas 20 minutos antes, por exemplo, não iniciam às 09h00 mas 

às 08h40.--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------O Doutor Rui Venda, representante dos serviços públicos de saúde, de 

acordo com a reunião anterior, informou que o Centro de Saúde, está a fazer 

atendimento no Espaço Jovem com a Doutora Teresa Alexandre e que estão 

a pensar criar uma página na Internet abordando assuntos relativos à  

adolescência. Relativamente à vacinação, informou que a nível do concelho 

está feita a 90% das crianças. Os exames globais de Saúde, são feitos no 

Centro de Saúde antes da entrada nas escolas Básicas do 1.º Ciclo, sendo o 
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mesmo a convocar as respectivas crianças. Neste momento, existem 2 

fisioterapeutas no Centro de Saúde de Mafra. É intenção do Centro de 

Saúde, conseguir mais um  fisioterapeuta para que assim, haja a 

possibilidade de acompanharem os professores de expressão físico motora.--

-------------------------------------------------------------------------------------

------A Senhora Maria da Nazaré Esteves, representante da associação de 

pais e encarregados de educação da Ericeira, perguntou se já existia uma 

data para o inicio da construção da Escola Básica do 1.º Ciclo na Ericeira.----

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mafra, informou que existe 

um problema com a aquisição de uma parte do terreno para a Escola e que 

provavelmente terão que efectuar uma expropriação do terreno.--------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------O Senhor Paulo Brito da Luz, representante da associação de pais e 

encarregados de educação da Venda do Pinheiro, questionou o Senhor 

Presidente sobre a possibilidade de encaminhamento das crianças da 

Freguesia  de Santo Estevão das Galés para a nova Escola Básica na Venda 

do Pinheiro.------------------------------------------------------------------------

------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mafra, informou que a escola 

que está a ser construída na Venda do Pinheiro é só para integrar os alunos 

da Freguesia da Venda do Pinheiro, nomeadamente, Asseiceiras Grande e 

Pequena, Charneca, Brejos da Roussada e Venda do Pinheiro. Para a 

Freguesia de Santo Estevão das Galés, a Câmara Municipal Mafra, está em 

negociações, com o proprietário de um terreno, para a construção de uma 

Escola, em troca de 2 blocos habitacionais numa urbanização, em Mafra. 

Esta Autarquia, também, está em negociações para a construção de uma 

nova escola em Igreja Nova, para diminuir o número de crianças da E.B.1 

Hélia Correia, em Mafra, encaminhando-as da Carapiteira, Boco e Paço para 

a Igreja Nova. No Livramento, o terreno já está negociado, para a 

construção de uma Escola Básica Integrada, seguindo o modelo da Escola 

Básica Integrada da Povoa da Galega. Em quatro anos teremos o concelho 

repleto de Escolas Integradas, dando a possibilidade de todas as crianças 
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usufruírem de todas as condições oferecidas pela autarquia no âmbito da  

Componente de Apoio à Família, Bibliotecas, salas de informática, etc.-------

------Relativamente ao ponto número quatro da ordem de trabalhos, a 

Doutora Paula Cordas, directora de Departamento Sócio Cultural, a  pedido 

do Senhor Presidente, informou que os serviços da Componente de Apoio à 

Família nos Estabelecimentos de Ensino Pré- escolar, estão a abranger 449 

crianças no serviço de refeições e de 150 crianças no serviço de 

prolongamento, nomeadamente os Jardins de Infância de Mafra, Venda do 

Pinheiro, Milharado, Povoa da Galega, n.º1 e n.º2 do Livramento, Quintal, 

Barril, Gradil, Enxara do Bispo, Enxara dos Cavaleiros, Encarnação, 

Barreiralva e Santo Isidoro. Na E.B.1 Hélia Correia usufruem do serviço de 

refeição 110 crianças e 17 no serviço do prolongamento. Relativamente ao 

serviço da componente de apoio à família na Escola Básica Integrada na 

Povoa da Galega, no 1.º ciclo, usufruem 77 crianças do serviço de refeições 

e 24 do serviço de prolongamento. Informou, também, do 

descongestionamento do trânsito verificado neste ano lectivo, na E.B.1 Hélia 

Correia, devido ao desfasamento dos horários lectivos. Salientou, também,  

que é fundamental o acompanhamento dos Agrupamentos de Escolas a 

todas as actividades e decisões efectuadas nos respectivos estabelecimentos 

de ensino neles integradas. Para finalizar, comunicou que a Autarquia dispõe 

de 31 funcionárias nas salas de componente lectiva e de 42 funcionárias no 

serviço da componente de apoio à família.--------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mafra, em conformidade 

com os presentes, agendou a próxima reunião para o dia 09 de Dezembro 

de 2004, às 09h30. Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a reunião 

da qual, para constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada por 

todos os presentes.----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Eng. Ministro dos Santos_________________________________________ 
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Doutor Joaquim sardinha_________________________________________ 

Vitor Gonçalves Pereira Rodrigues__________________________________ 

 

Doutora Ana Maria Gonçalves_____________________________________ 

Doutora Maria de Jesus Esteves___________________________________ 

Doutora Graça Maria Querido_____________________________________ 

Maria da Nazaré Esteves_________________________________________ 

Paulo Brito da Luz______________________________________________ 

Irmã Maria Helena Ferreira Inácio__________________________________ 

Irmã Fernanda Maria dos Santos Pereira_____________________________ 

Doutor Rui Fernandes Venda______________________________________ 

Doutora Fátima Franco__________________________________________ 

Capitão António Maciel Silva______________________________________ 

 

 


