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Nota de Imprensa 

 

Escolas da Ribeirada são necessárias e não podem 

deixar de ser prioritárias para a Câmara. 

 

Em conferência de Imprensa realizada 

ontem nos terrenos onde estava prevista a 

construção da Escola Básica da Ribeirada, 

os vereadores da CDU e os eleitos na 

Assembleia de Freguesia de Odivelas, 

reiteraram a necessidade de construção 

desta escola e denunciaram uma vez mais 

o facto da Câmara Municipal de Odivelas 

ter optado pela sua não construção. 
 

  

Para a CDU a necessidade de construção desta escola prende-se com diversos fatores. Dando 

nota de que entre 2001 e 2011 a população escolar da Freguesia de Odivelas entre os 3 e os 9 

anos cresceu cerca de 19% e do aumento da lista de espera do pré-escolar de 109 para 303 

crianças, os vereadores referiram ainda que das quatro escolas do 1º ciclo que constituem o 

Agrupamento Avelar Brotero, duas que funcionam em regime duplo (turmas de manha e 

turmas de tarde na mesma sala, quando o normal deveria ser uma turma por sala).  

 

A Escola EB1/JI da Ribeirada estava prevista na carta educativa aprovada em 2007, como 

prioritária, e previa uma capacidade para cerca de 360 alunos (75 dos quais em pré-escolar). 

 

Em 2008 a Câmara cedeu o terreno previsto para a construção desta escola a uma IPSS, a 

Associação Jardins Escola João de Deus. A CDU desde sempre se opôs a esta solução pois o 

terreno cedido para a construção desta escola estava destinado a uma escola pública e para 

frequentar a Escola João de Deus as crianças, quer do pré-escolar quer do 1.º Ciclo terão que 

pagar.  

 

Entretanto foi destinado um novo terreno para a construção de uma Escola Pública, na área 

destinada ao Centro Administrativo. Agora, com a revisão da Carta Educativa a Câmara deixa 

cair a construção desta escola, deixando mais uma vez a população da Ribeirada sem escola 

pública. 
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Relativamente ao 2.º e 3.º Ciclo, foi 

anunciado há vários anos a construção de 

uma nova escola, também na Ribeirada para 

substituir a Avelar Brotero cuja construção só 

existe mesmo no outdoodor...  

 

Os vereadores da CDU e os eleitos da 

Freguesia de Odivelas, denunciaram ontem 

estas situações e visitaram o local   

 

 

 

A CDU-Odivelas  

 

Odivelas, 26 de Março de 2013 


