
 

 

 
 
 

Nota à Imprensa 

A Escola Dr. Mário Madeira não pode fechar! 

No ano lectivo de 2016/2017 e pelo segundo ano consecutivo não vai abrir a turma no 1.º ano 

na Escola Dr. Mário Madeira, na Pontinha. Tudo leva a crer, assim, que se pretende o seu 

encerramento a curto prazo. 

Os vereadores da CDU manifestaram, na reunião de câmara realizada ontem, dia 18, a sua 

profunda discordância por esta medida anunciada e defenderam a necessidade de reforçar o 

ensino pré-escolar nas escolas da Vila da Pontinha, onde apenas existem 2 turmas com esta 

valência.  

Está a decorrer o processo de matrículas e a Escola Dr. Mário Madeira, situada no Bairro com o mesmo 

nome, não está incluída nas opções de escolha das famílias, o que significa que não abrirá nesta escola 

nenhuma turma do 1.º ano, tal como já aconteceu no presente ano letivo (2015/2016). 

Os vereadores da CDU criticaram esta decisão, que conduzirá seguramente ao encerramento da referida 

Escola, já que no próximo ano letivo apenas funcionarão 2 turmas (do 3.º e 4.º ano), e defenderam o 

aumento da oferta no ensino pré-escolar nas escolas da Vila da Pontinha, onde apenas subsistem duas 

turmas no Jardim Infantil Gil Eanes.  

O argumento da Câmara Municipal para a não abertura de turma do 1.º ano na Escola Mário Madeira, 

tem como suporte a redução do número de alunos no 1.º ciclo do ensino básico, bem como a falta de 

condições daquela Escola. 

Quanto ao número de alunos, a CDU aponta a necessidade de se redefinir a rede escolar com o aumento 

de salas no pré-escolar na Vila da Pontinha, onde as carências são notórias. Propõe, nesse sentido, que 

essas novas salas de pré-escolar sejam criadas na Escola Mello Falcão, passando algumas turmas do 1.º 

ciclo para a Escola Mário Madeira.  

Na Pontinha, as crianças em idade pré-escolar compreendidas entre os 3 e os 5 anos eram, nos censos 

2011, mais de seiscentas. No presente ano letivo frequentam este nível de ensino na rede pública 267 

crianças, sendo que na Vila da Pontinha são 44!  

A não abertura de novas turmas na Escola Mário Madeira vai obrigar a que as crianças, não só deste 

Bairro mas de toda a Vila da Pontinha, algumas muito pequenas (do pré-escolar), tenham que se deslocar 

para outras Escolas, com custos acrescidos em transportes e transtornos na sua vida familiar.   

A CDU considera que o argumento da falta de condições da Escola se ultrapassa realizando as obras 

necessárias que, aliás, há vários anos deveriam ter sido feitas. 

Com o encerramento da Escola Mário Madeira, a Câmara de Odivelas está a sonegar ao Bairro a única 

Escola que lá existe, criando maiores dificuldades às famílias.  

A população deste Bairro, tão marcada pela exclusão social, precisa que a Câmara Municipal aposte em 

respostas públicas, dando sinais de confiança aos casais que pretendam ter filhos. Precisa de uma gestão 

municipal que esteja ao seu lado e defenda os seus interesses! 

A CDU opõe-se a esta decisão e apela à população para que lute pela defesa da Escola no seu Bairro, 
porque ela faz falta. No presente e no futuro! 

O Gabinete de Imprensa        19 de Maio de 2016 


