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INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SÃO FRANCISCO 

21-01-2012 

 

Exma. Sra. Presidente da CCDRLVT, Arquitecta Teresa Almeida; 

Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal; 

Exmos. Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia de S. Francisco, Alcochete e 

Samouco; 

Exmas. e Exmos. Deputados Municipais; 

Sra. Directora do Agrupamento Vertical; 

Representantes de Outras Autoridades Civis, Militares e Religiosas; 

Representantes do Movimento Associativo; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Permitam-me que vos dirija algumas breves palavras, num momento em que 

iniciamos um novo ano, num período especialmente difícil para o País e 

necessariamente para Alcochete e nos preparamos para enfrentar um novo 

ciclo, novos desafios, com tudo o que isso implica de planeamento, trabalho 

colectivo, dedicação e empenho na causa pública. 

Recordar-se-ão que, quando iniciámos o nosso mandato, assumimos o 

compromisso de que que a “Educação, enquanto vector estratégico de 

desenvolvimento do País, deveria ser por nós valorizada e ser-lhe conferida uma 

prioridade no quadro da nossa intervenção, com o desígnio de valorizar o 

Sistema Local de Conhecimento e a sua inserção Regional”. 

Nessa altura, e dando cumprimento a esse desiderato, começámos por analisar 

a herança recebida, em matéria educativa e rapidamente diagnosticámos um 

sector em crise, como muitos outros na sociedade portuguesa, subinvestido, 

sobrelotado e sem condições físicas e humanas capazes de enfrentar os 

desafios do futuro, relativamente abandonado pelos Poderes Instituídos, em 

especial pela Administração Central, sistematicamente postergado, sujeito a 

decisões políticas irreflectidas e penosas para a Comunidade Educativa e a 

População em geral. 
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Perante esse diagnóstico, de abandono da Educação, da Ciência e da Cultura, 

importantes pilares da liberdade e do desenvolvimento, decidimos, com 

determinação, desenvolver políticas educativas municipais que conferissem ao 

Concelho de Alcochete os instrumentos necessários ao nosso desenvolvimento. 

Nesse sentido, tomámos a decisão de elaborar um Plano Estratégico para a 

Educação, consubstanciado na Carta Educativa do Municipio de Alcochete, 

concluída em Maio de 2007, traduzindo um trabalho exaustivo de diagnóstico e 

de prospecção, realizado em parceria com a Comunidade Educativa, num 

exercício estimulante de Democracia Participativa notável e que contou com a 

colaboração activa do Corpo Docente da nossa Comunidade, assumindo a 

“Educação, a Formação e a Qualificação como pilares fundamentais para o 

desenvolvimento da nossa sociedade”. 

Em simultâneo com a elaboração deste instrumento de planeamento, 

implementámos um conjunto de decisões e medidas, que gostaria de partilhar 

convosco: 

- A celebração de protocolos com o Agrupamento de Escolas, a Escola 

Secundária e outros Estabelecimentos de Ensino (inclusive 

Superiores), definindo quadros de cooperação institucional e 

financeira, de utilização e partilha de equipamentos escolares e 

municipais, passando pela frequência de estágios curriculares e 

dinamização de projectos educativos; 

- A implementação do Conselho Municipal de Educação, verdadeiro 

“fórum” de planeamento, concertação e diálogo entre parceiros e 

comunidade em geral, não obstante o facto de a tutela reiteradamente 

desconsiderar a sua importância; 

- A participação nas Assembleias de Escola, em Comissões 

Pedagógicas, através da qual aprofundámos o relacionamento com as 

associações de pais, definindo normas e garantindo a atribuição de 

subsídios a projectos pedagógicos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

e secundário; 
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- A implementação de vários programas, acções e medidas de apoio e 

cooperação à comunidade, visando a integração precoce nas escolas, 

procurando respostas sociais integrativas junto de crianças e famílias 

carenciadas, promovendo a realização de exposições finais de ano 

lectivo, passando pelo alargamento da rede de bibliotecas escolares, 

aos desfiles de carnaval das Escolas do 1.º ciclo e JI.’s do concelho, 

às actividades de férias de verão, de formação e cidadania, de 

Educação Ambiental e até pela realização de encontros temáticos, 

workshops e acções de formação em diferentes domínios de 

intervenção; 

- Criação de verdadeiras sinergias entre a Comunidade, os Serviços 

de Educação e da Cultura (em especial, através da Biblioteca e 

Museus Municipais,) dinamizando vários projectos e iniciativas em 

torno da nossa História e Identidade Cultural; 

- Elaboração dos Planos de Prevenção e Segurança nas Escolas e 

desenvolvimento de acções e de projectos de sensibilização sobre 

Protecção Civil e formação em Primeiros Socorros junto da 

Comunidade Educativa; 

- Garantia do alargamento do Apoio Social Escolar (atribuição de 

subsídios de Acção Social Escolar, Transportes Escolares, Refeições 

Escolares, Segurança Alimentar nos Refeitórios); 

- Requalificação do Parque Escolar das Escolas Básicas e J.I.’s, 

modernizando as respectivas instalações, dotando-as de 

equipamentos e material escolar, atribuindo subsídios e apoiando os 

respectivos projectos educativos e pedagógicos. 

Todo este trabalho foi desenvolvido em parceria e envolvimento activo da 

comunidade educativa, a quem vivamente agradecemos e foi consubstanciado 

por um enorme esforço financeiro e logístico por parte da Autarquia, num 

investimento global superior a 2.600.000,00 (Dois milhões e Seiscentos mil 

euros) até 2009. 
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No final desse ano, anunciámos a aprovação das candidaturas a financiamento 

comunitário dos Centros Escolares de S. Francisco e da Quebrada Norte, na 

Freguesia de Alcochete, num investimento global de aproximadamente 

6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil euros), com uma taxa de 

comparticipação de cerca de 1.480.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta mil 

euros), objectivos que transferimos para o mandato 2010-2013 da CMA. 

Hoje, e apesar de algumas vicissitudes e sobressaltos, concluímos um desses 

desígnios, inaugurando o “Centro Escolar de S. Francisco”, investimento 

correspondente a cerca de 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), ou seja, o 

equivalente a um ano e meio de transferências financeiras do Orçamento do 

Estado para o Município, fazendo desta escola o maior investimento de sempre 

no Concelho de Alcochete! 

Esta obra notável tem capacidade para 300 crianças e compreende um 

programa de 12 salas, refeitório, ginásio/sala polivalente, biblioteca, salas de 

apoio e gabinetes, um projecto com os olhos postos no futuro para servir o 

Concelho de Alcochete. 

Assim, honrámos e cumprimos os nossos compromissos, garantimos o futuro e 

conferimos à Educação a prioridade que lhe é devida! 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Este ano e os próximos não se afiguram muito “risonhos” e preanunciam 

desafios e perigos reais de retrocesso civilizacional que importa termos 

presentes. 

Em especial, nas áreas de Educação, a LEOE/2012 anuncia cortes que indiciam 

o “Fim da Escola Pública” como a conhecemos desde a instituição da 

democracia. 

As políticas anunciadas pelo Governo, na linha de anteriores, não evidenciam 

uma estratégia de desenvolvimento deste sector preponderante para a 

construção de um País mais Justo, mais Solidário e Desenvolvido 
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Medidas como as que foram anunciadas - muitas vezes à revelia dos diferentes 

parceiros -, como a proposta de reordenamento escolar que provocou uma 

enorme turbulência no início do ano lectivo e que implicou o encerramento de 

mais 701 escolas, elevando para 3.500 escolas encerradas desde 2006, 

desertificando o País e abandonando as populações à sua sorte. 

A criação de mega – agrupamentos, sob uma lógica economicista, reduzindo 

órgãos de gestão e diminuindo ao apoios financeiros aos agentes educativos, à 

ciência e à investigação. 

A ausência verificada de investimento nas escolas do 2º e 3º ciclos e noutros 

níveis de ensino (veja-se o que se passa na Escola EB 2,3 El Rei D. Manuel I), 

provocando sobrelotações e angústias justificadas na comunidade educativa e 

provocando consequências sociais gravíssimas. 

São alguns dos exemplos de medidas tomadas ou anunciadas que 

consideramos merecedoras da nossa rejeição e, enquanto responsáveis 

autárquicos, sugerimos ao Governo da República que opte por outro caminho, 

investindo em áreas estratégicas como a Educação, a Ciência e a Cultura e o 

desenvolvimento integrado dos cidadãos. 

Nesse sentido, apesar das dificuldades e constrangimentos, mas coerentes com 

as nossas ideias e objectivos, inscrevemos nas G.O.P.’s Municipais para 2012, 

aproximadamente cerca de 7.000.000,00 (sete milhões de euros), num 

Orçamento Global de 20.000.000,00 (vinte milhões de euros), destinado aos 

apoios directos e indirectos à nossa população, nas áreas da Educação, Saúde, 

Intervenção Social, Cultura, Desporto, Juventude e Movimento Associativo. 

 

Vamos concluir os Projectos de Execução do Centro Escolar da Quebrada Norte 

e abrir um processo negocial com a tutela, no sentido de reprogramar a sua 

execução, face aos constrangimentos financeiros a que, também, estamos 

sujeitos, mas sem abandonar o objectivo da sua concretização. 
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Finalmente, vamos actualizar os nossos instrumentos de Planeamento, 

aprofundando o Plano Estratégico de Educação e vamos trabalhar para 

aperfeiçoar o nosso quadro institucional de cooperação com os diferentes 

parceiros e agentes educativos, de forma a criar as sinergias e a criatividade 

necessárias, para que juntos consigamos fazer mais e melhor, apesar da 

redução de meios e recursos disponíveis. 

Partilho convosco uma citação que tem servido de inspiração ao nosso trabalho 

e à nossa Carta Educativa, da autoria intelectual, do eminente cientista, 

pedagogo, matemático e humanista que foi o Professor Bento de Jesus Caraça: 

“…A natureza humana é una e todo o ser humano é, por consequência, 

portador dos mesmos direitos” 

A todos deve, portanto, ser proporcionada a completa aquisição de 

conhecimentos que lhes permitam viver dignamente a vida, conforme as suas 

capacidades – Uma só condição, uma só dignidade, uma só Escola!” 

Este é o lema que nos continua a inspirar e a orientar e tudo faremos, no 

presente e no futuro, com os meios disponíveis, para conferir prioridade à 

Educação e ao reforço da nossa Identidade Cultural, valorizando o nosso 

sistema local de conhecimento e a sua correcta inserção no quadro da Área 

Metropolitana de Lisboa. 

Finalmente, resta-me afirmar que esta escola foi pensada, concebida e 

concretizada principalmente para as crianças que dela vão usufruir.  

Esperamos que, neste espaço de excelência, possam dar os primeiros passos e 

cumprir as primeiras etapas do seu processo de educação e de formação para a 

cidadania e que o futuro que aqui se vai construir possa ser o melhor possível 

para elas próprias, para o Concelho de Alcochete e para Portugal. 

Muito obrigado! 


