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Fátimá: cáso singulár merecedor de
redobrádá átençáo á nível educátivo
A Associação de Pais do Colégio São Miguel (Fátima) confronta-se diariamente com preocupações
e ansiedades de pais relativamente à possibilidade dos seus educandos ingressarem ou mesmo
continuarem neste estabelecimento de ensino. Ecos no mesmo sentido chegam das outras escolas
da cidade (Centro de Estudos de Fátima e Colégio do Sagrado Coração de Maria) através de
testemunhos dos respetivos encarregados de educação repetidos vezes sem conta (Anexo II).
A indefinição quanto à possibilidade / continuidade de frequência dos estabelecimentos de ensino
da cidade que servem o segundo e terceiro ciclos bem como o ensino secundário gera nos alunos e
respetivas famílias um desgaste emocional continuado que, por naturalmente ser desestabilizador,
se repercute negativamente em todas as dimensões da esfera familiar.
O impacto nefasto hoje visível e testemunhado na vivência de tantas e tantas famílias entretanto
expurgadas das escolas de Fátima quer pelo novo enquadramento legislativo quer pelo
encerramento de turmas, impôs-nos uma reflexão
A supressão de turmas instalou um
aprofundada que nos ajudasse a perceber e
drama diário em centenas de famílias
quantificar, à luz de dados objetivos, o drama
cuja vida gravita em torno de Fátima.
instalado. Como resultado surge este documento,
fundamentado, para que os órgãos de soberania envolvidos e o poder executivo, porventura
desconhecedores de tal realidade, possam compreender Fátima como caso singular, merecedor de
redobrada atenção a nível educativo.

Fátima, centro de desenvolvimento económico em crescimento
Fátima, freguesia do Concelho de Ourém, distrito de Santarém, integrada para fins estatísticos
(NUTS 3 – Lei 21/2010) na sub-região do Médio Tejo, constitui porventura caso económico,
geográfico e social singular no país (Fig. 1).

Fig. 1: Posição geográfica de Fátima
Fátima, caso singular.

Segundo dados da Associação Empresarial Ourém-Fátima
(Aciso), a freguesia representava diretamente, em
2014/2015, cerca de um terço (33%) da atividade económica
do concelho (número de empresas, de funcionários e
volume de faturação). Beneficiando nos últimos anos de um
crescimento económico respeitável, centrado em grande
medida no turismo religioso (que em 2017 envolveu mais de
8 milhões de peregrinos), mas tirando partido igualmente do
aumento de exportações verificado na indústria de extração
e transformação de pedra, e numa representatividade forte
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do terceiro setor, onde o número de instituições de resposta social ultrapassa já as três dezenas,
Fátima é hoje um território praticamente sem desemprego.
Na hotelaria, por exemplo, estima-se que no último ano o número de dormidas tenha ascendido a
um milhão e cem mil noites (Aciso), o que consubstancia um crescimento de cerca de 50% apenas
nos dois últimos anos se tivermos como referência os
Fátima regista um crescimento
dados reportados pelo Instituto Nacional de Estatística
económico galopante que tem
(INE) em 2015 (723.955 noites). Para além do crescimento
atraído investimento privado.
do número de camas disponíveis também o comércio e
restauração se expandiram, surgindo nos últimos anos
novas superfícies comerciais de grandes dimensões e novas cadeias de restauração, que espelham
não só confiança na sustentabilidade do crescimento mas também um aumento populacional.

Fátima, população residente versus população laboral
De facto, e em contraciclo com o cenário vivido no resto do concelho, a pujança económica de
Fátima tem catalisado o seu crescimento demográfico. Partindo dos 11.596 habitantes reportados
pelo Censos 2011, oito anos volvidos a freguesia conta com mais de 13.000 inscritos no seu Centro
de Saúde. Considerando que nem todos os residentes se encontram inscritos nesta unidade por
ser prática comum o recurso às mais de dez clínicas privadas locais, não será pretensioso afirmar
que atualmente residem na freguesia mais de 15.000 habitantes.
Com apoio de uma empresa de contabilidade
local foi recolhida uma amostra de 350
trabalhadores de 85 microempresas de Fátima.
Como se pode concluir (Fig. 2), mais de metade
dos cidadãos (54%) que trabalham em Fátima
não reside na freguesia.
Grande parte da população que desenvolve
atividade laboral local habita num perímetro de
15 a 20 Km do centro de Fátima (Censos 2011
cerca de 50.000 pessoas). Duas razões de fundo
concorrem para tal: a localização geográfica da
cidade e a natureza do mercado imobiliário.
Quanto à localização geográfica, a freguesia de
Fátima situa-se no extremo sudoeste do

A maioria da população laboral
de Fátima desloca-se diariamente
de concelhos limítrofes.
Fátima, caso singular.

Fig. 2 Trabalhadores em empresas de Fátima
distribuídos por concelho de residência

concelho de Ourém, confrontando com os concelhos de
Leiria, Batalha, Porto de Mós e Torres Novas.
Quanto à natureza do mercado imobiliário, residir em
Fátima não constitui opção para a maioria da sua
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população laboral atendendo aos baixos rendimentos médios e aos preços praticados por metro
quadrado. Segundo dados do INE publicados em 31/10/2017 o valor mediano do preço do metro
quadrado das habitações familiares na região do Médio Tejo
Residir em Fátima não é
foi de 687 €, sendo Ourém o concelho da referida região a
economicamente sustentável
registar a maior mediana. Embora não se encontrem para os seus trabalhadores.
publicados dados por freguesia é simples perceber que o
peso de Fátima é determinante na assimetria da região. Dos escassos empreendimentos
imobiliários ativos na cidade, o maior deles e com preços mais acessíveis disponibilizou
recentemente cerca de 70 apartamentos a um valor que ronda os 1.144 €/m2. Acresce ainda que o
mercado local de arrendamento é praticamente inexistente.
Cruzando as realidades expostas podemos inferir que dependam diariamente de Fátima cerca de
40.000 pessoas. Em termos empíricos tal reflete-se nos picos de trânsito rodoviário verificado nos
períodos de início e de fim do dia de trabalho regular, sendo este fenómeno cada vez menos
sazonal.

Fátima, sem oferta educativa da rede pública do 2º ciclo ao secundário
Existem em Fátima três colégios com contrato de associação (Colégio de São Miguel, Centro de
Estudos de Fátima e Colégio do Sagrado Coração de Maria Sagrado) que prestam um serviço de
ensino em tudo idêntico aos demais estabelecimentos públicos, atuando do segundo ciclo ao
ensino secundário.
A atribuição de turmas às escolas mencionadas deve pois ter em conta:
População residente em Fátima (~15.000 habitantes);
População residente a menos de 5 km do centro de Fátima (~22.500 habitantes), para a
qual a oferta pública do ensino secundário dista mais de 20 km (freguesias limítrofes de São
Mamede, de Santa Catarina da Serra, de Chainça e parte de Atouguia) (Anexo I);
População que desenvolve a sua atividade profissional em Fátima (~25.000 habitantes), na
maioria dos casos, ambos os elementos do casal (Anexo IV);
O número de crianças e adolescentes institucionalizados existentes em Fátima é igualmente
singular e supera a centena, chegando às
instituições de ensino locais ao longo do
ano. Neste particular é essencial ter

Fátima acolhe um elevado número de
crianças institucionalizadas que requer
uma diluição adequada por turma.

presente o fator de diluição por turma e o
próximo ponto;

Fátima, caso singular.
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A existência de turmas abertas para dar resposta ao fluxo migratório de famílias e
educandos durante o ano para Fátima;
A manutenção do mesmo número de turmas do 5º ao 9º ano de escolaridade,
proporcionando estabilidade ao nível familiar e do grupo de amigos. Evitam-se assim
“processos de luto” desnecessários por perda de amigos entre as crianças que
permanencem em Fátima e as que são obrigadas a deixar as escolas da cidade;
Os testemunhos de famílias com crianças e adolescentes que pretendem regressar (Anexo
II).
É já o próprio tecido empresarial da região, pela voz da Associação Empresarial Ourém-Fátima
(Aciso), que começa a manifestar preocupação com o impacto prejudicial que as medidas recentes
da administração central tiveram na rede de ensino local e, por conseguinte, na população laboral
da região (Anexo II). É difícil justificar medidas
A Associação Empresarial Ourém-Fátima
que, em vez de acompanharem e alavancarem o
(Aciso) indigna-se com as dificuldades
crescimento económico de uma região, fragilizam levantadas aos trabalhadores no acesso
a sua rede de ensino, reconhecida como pilar à rede de ensino (Anexo II).
fundamental de uma sociedade moderna.

Conclusão
Fátima situa-se no centro do país estando no limite de 3 concelhos (Ourém, Batalha e
Leiria). Atendendo à sua localização geográfica, com boas acessibilidades (a principal autoestrada do país dista 2 km do centro da cidade), é um local que dinamiza toda a economia
local num raio de 20 km. Como centro económico em constante crescimento, onde não
existe desemprego, é um polo de atração de trabalhadores que dá resposta aos milhões de
peregrinos anuais que a cidade acolhe.
Os trabalhadores que desenvolvam a sua atividade em Fátima tendem a residir nas
localidades limítrofes, atendendo aos preços do mercado imobiliário caraterísticos dos
centros turísticos.
Fátima é um caso único no ensino, pois não tem ensino público após o 1º ciclo, sendo
assegurado por estabelecimentos com contrato de associação que sempre prestaram um
serviço público.
A atribuição de turmas em Fátima não se deve limitar apenas à população residente na
freguesia mas atender também à população laboral.
A partir do ensino secundário deve considerar-se a residência das freguesias limítrofes (5
km: São Mamede, Santa Catarina e Atouguia) como critério, pois tais populações não têm
estabelecimentos de ensino secundário e as alternativas públicas distam 20 km ou mais,
quando os pais fazem a deslocação em sentido contrário (tempo médio de deslocação em
viatura própria para os estabelecimentos de ensino de Fátima: 5 min; tempo médio de
Fátima, caso singular.
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Anexo I

População em redor de Fátima.

Fátima

11 596 Habitantes

71.79 Km2

5 KM

Num raio de 5 Km do

Centro de Fátima:

Fátima – 11.596 Hab.

São Mamede – 3.560 Hab.

Santa Catarina Serra – 4.098 Hab.

Chainça – 772 Hab.

Atouguia – 2.454 Hab.

22.480 Hab.

Anexo III

Associação Empresarial Ourém-Fátima (Aciso)
- O impacto económico dos colégios no contexto de Fátima.

Anexo IV

Juntas de Freguesia
- Relevância de Fátima para a população residente.

Exmo. Senhor
Dr. Francisco Neves
DGESTE – Direção de Serviços da Região de
Lisboa e Vale do Tejo
Praça de Alvalade, nº 12
1749-070 LISBOA

Data

N/ Ref.

02.03.2018

8/2018

V/ Ref.

Assunto: Redução de turmas nos Colégios de Fátima

Excelência,
O Centro de Ação Social do Santuário de Fátima, pela resposta social “Casa de Acolhimento de
Crianças e Jovens - Casa de São Miguel”, vem por este meio manifestar junto de V. Exa. a sua
profunda preocupação com a redução de turmas que o Ministério da Educação tem vindo a efetuar
no ensino particular e cooperativo com contrato de associação, nomeadamente nos colégios em
Fátima.
É do nosso entender que as escolas de Fátima são a resposta para a população de Fátima e de
localidades mais próximas. A redução significativa do número de turmas é preocupante, quer para
os pais que, sendo, por exemplo, do concelho de Leiria, trabalham em Fátima e se veem
impossibilitados de ter os filhos a estudar nesta localidade, quer para nós, instituições, que vemos
com preocupação estas escolas a ficarem sem enquadramento adequado para um correto processo
de recuperação das crianças e adolescentes que nos são confiadas quer pelas CPCJs quer pelos
tribunais.
Como estabelecimento de ensino, o Colégio S. Miguel sempre respondeu com qualidade ao ensino
das jovens integradas na Casa de S. Miguel ao longo dos últimos 23 anos. Estas jovens são-nos
confiadas pelas mais variadas razões de cariz social, familiar, económico, por exemplo. Podemos
afirmar que, no processo de retirada destas jovens do seu meio de origem e a sua integração nesta
comunidade desconhecida, o papel desempenhado pelo Colégio S. Miguel no seu acolhimento e
integração na comunidade escolar e social é muito importante e tem vindo a revelar-se uma maisvalia no sucesso do seu percurso escolar, social e profissional, nomeadamente na motivação e
Centro de Ação Social do Santuário de Fátima
Rua São Vicente Paulo, nº 34
2495 - 438 FÁTIMA
NIPC: 503 312 061

Telf: 249 534 233
Fax: 249 534 082
cassfatima@gmail.com

sucesso para acederem ao ensino superior, e no ensino secundário na variante profissional, que as
capacita para a integração no mercado de trabalho com êxito e credibilidade.
Sublinhamos que, até à data, a Casa de São Miguel tem realizado um trabalho de excelência em
parceria com a comunidade educativa do Colégio de São Miguel o que poderá estar em causa se
esta dinâmica de redução de turmas se mantiver.
O Colégio de São Miguel é uma instituição que tem estado sempre disponível para acolher as
nossas recém-educandas, em qualquer altura do ano letivo, permitindo-nos, assim, ter todo o
grupo a frequentar o mesmo estabelecimento de ensino o que se torna vantajoso para o
desenvolvimento integral das nossas crianças/jovens.
Para além de todas as famílias que se deparam com este problema, para além da Casa de s. Miguel,
há ainda mais três instituições de Lares de Infância e Juventude localizadas em Fátima.
Aguardando de V. Exa. a melhor atenção e compreensão face ao exposto.
Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
Fátima, 02 de março de 2018.
A Diretora Técnica,
_______________________
(Ir. Rufina Maria Ferreira)

Centro de Ação Social do Santuário de Fátima
Rua São Vicente Paulo, nº 34
2495 - 438 FÁTIMA
NIPC: 503 312 061

Telf: 249 534 233
Fax: 249 534 082
cassfatima@gmail.com

Fundação Obra Nossa Senhora da Purificação
Lar Residencial de Crianças e Jovens e CATL

Fátima, 09 de março 2018

Exmo. Sr. Dr. Francisco Neves,
Vimos por este meio manifestar a nossa extrema preocupação com a redução do número de
turmas que o Ministério da Educação tem vindo a efetuar em Fátima
Somos uma Casa de Acolhimento Residencial para Crianças e Jovens em Risco, localizada em
Fátima e desenvolvemos esta resposta social há mais de 50 anos. Como sabe, esta missão de educar
por si só, assim como para uma família, não é tarefa fácil, quanto mais para uma Instituição onde as
crianças estão “por obrigação” como elas mesmas dizem. Neste sentido, muito contribui para este tipo de
trabalho a comunidade envolvente, profissionais de saúde, professores, amigos, entre outros.
O Colégio S. Miguel tem sido o lugar onde colocamos as nossas meninas, maioritariamente, e,
deste modo, são mais de 20 anos de “tradição”. Isto significa que tanto a direção, como os professores e
equipa auxiliar conhecem a nossa casa, as nossas funcionárias, as nossas jovens, o nosso modo de
educar e de funcionamento. Deste modo, tem sido muito benéfica a estreita relação que existe, pois
conseguimos resultados que de outra forma nunca seriamos capazes. A título de exemplo, o Colégio
sabe do nosso interesse e empenho em todas as áreas da educação e estabelece connosco contactos
frequentes com o intuito de mantermos esta ponte comunicacional, de forma a que as meninas/jovens
sintam segurança e supervisão constante para com o seu desempenho escolar (mas também relacional,
pessoal e social).
Nestes mais de 20 anos, pelo colégio S. Miguel já passaram dezenas meninas/jovens nossas,
que decidiram prosseguir estudos para a faculdade, outras concluíram com satisfação o 12º ano
profissionalizante e encontraram o seu trabalho, o seu rumo de vida, o seu futuro.
Caso reduzam o número de turmas, torna-se impossível integrar as alunas institucionalizadas, o
que implica certa exclusão social, pois terão de ir para longe e são impedidas de contactar com colegas
da sua idade e que vivem próximas delas. Impede-as, igualmente, de adquirir outros padrões de vida e
outros objetivos.
Não sei se é do seu conhecimento, mas podemos receber crianças em qualquer altura do ano (e
não somente no inicio do novo ano escolar), o que de facto com certa frequência tem acontecido. Isto
significa que ao recebermos meninas a meio do ano escolar, precisamos de escola para as inserir. Até à
data temos tido a compreensão da Direção do Colégio São Miguel, que se desdobra em esforços para
atender os nossos pedidos e tem feito um trabalho de excelência na inserção destas crianças/jovens.
Com a redução do número de turmas esta capacidade de receber crianças/jovens nestas
circunstâncias ficaria comprometida, o que para a nossa Instituição seria muito gravoso, pois tratar-se-ia
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de adaptações sucessivas, e seria uma dificuldade acrescentada terem que enfrentar longos percursos
escolares.
Pelos motivos expostos, vimos por este meio solicitar a V/ Ex.ª a reflexão sobre esta situação,
para, assim, o Colégio São Miguel poder dar continuidade ao extraordinário trabalho que toda a equipa
tem vindo a desenvolver ao longo destes anos.
Certos de que irá ponderar positivamente o nosso pedido,
com os nossos melhores cumprimentos,

A Diretora Técnica
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Somos um Lar de Infância e Juventude que acolhe 25 jovens ao abrigo da Lei de
Promoção e Proteção 147/99 de 1 Setembro. Neste âmbito acolhemos jovens durante todo o
ano, com diferentes perfis académicos.
Pelo que, vimos muito humildemente expressar a nossa preocupação em relação à
redução de turmas que o Ministério da Educação tem vindo a efetuar em Fátima,
particularmente no Colégio S. Miguel que tanto tem colaborado com a nossa instituição em
prol de um futuro melhor para com estes jovens.
A proximidade física e a parceria entre o Lar de Infância e Juventude e o Colégio de
São Miguel, tem possibilitado uma modificação dos padrões de comportamento na grande
maioria dos jovens que aí foram integrados, tendo já quatro deles terminado o ensino
secundário e transitado para o ensino universitário. Temos vindo ao longo dos anos a observar
que o acompanhamento individualizado que o Colégio de São Miguel proporciona aos seus alunos
tem sido fundamental para, não só promover aprendizagens do currículo escolar, mas transformar
sentimentos e perceções negativas que os jovens tinham adquirido até ao ingresso no colégio. Dessa
forma, os jovens que apresentavam comportamentos perturbadores em meio escolar com percursos
escolares dececionantes e pautados por absentismo escolar, começaram de forma gradual a ver a
escola como um meio com interesse para o seu futuro, e como consequência a comunidade escolar
passou a ver os mesmos como alunos com o seu real potencial. Essa mudança, no nosso entender,
será um facilitador poderoso para o sucesso futuro dos jovens que acolhemos, que todos os dias
lutam contra barreiras para poderem ser felizes.
Para além disso, o projeto educativo do Colégio fomenta a aceitação, a igualdade e a
educação para os valores promovendo nos jovens mudanças significativas na sua personalidade e
forma de ver o mundo que os rodeia, abrindo-lhe horizontes que de outra forma nunca
considerariam para si mesmos ou que antes avaliavam como impossíveis.
A proximidade do acompanhamento dos professores, particularmente dos diretores de turma,
permite o estabelecimento de uma relação saudável com os alunos, enquanto simultaneamente

agiliza a transmissão de informação para os técnicos da instituição, que são os encarregados de
educação dos jovens, permitindo que se corrijam comportamentos incorretos e se reforcem os
sucessos dos jovens, agilizando mudanças nos seus comportamentos na escola em tempo útil.
Na nossa avaliação, um dos maiores pontos fortes da equipa do Colégio de São Miguel tem
sido a empatia com que conseguiram acolher o nosso grupo de jovens, que apresenta um conjunto
de características, crenças e experiências bastantes heterogéneo. Nesse sentido o Colégio tem
demostrado uma capacidade de inclusão extraordinária, contruindo em conjunto com uns jovens um
perfil do aluno capacitado para responder aos seus desafios enquanto valoriza as experiências e
características pessoais de cada jovem.

Pelo exposto, vimos mais uma vez reforçar a preocupação pela redução de turmas que
se tem vindo a verificar na nossa zona geográfica e que inevitavelmente vai levar a que seja
mais difícil ou mesmo impossível fazer a integração dos nossos jovens no Colégio de São
Miguel. Pensamos que será importante contabilizar os Lares de Infância e Juventude que
existem em Fátima de forma a prever que anualmente a qualquer altura do ano letivo serão
solicitados pedidos de integração nos Colégios da área, ressalvando o particular sucesso
que os nossos alunos têm obtido, ao nível pessoal e escolar, no Colégio de São Miguel.
Agradecendo a atenção dispensada, despedimo-nos com elevada consideração.

