
 

EB 2,3 Carlos Paredes, na Póvoa de Santo Adrião 
Mais uma Escola Degradada! 

 

 

No âmbito do Roteiro da Educação, os vereadores da CDU na Câmara Municipal de Odivelas e eleitos da 
CDU na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, realizaram em Março uma 
visita à Escola Básica do 2º e 3º Ciclos «Carlos Paredes». Uma escola com 32 anos, frequentada por mais 

de 500 alunos, entre o 5.º e o 9º ano, contando com uma turma de ensino vocacional e outra de ensino 
estruturado.  

 

                         

São muitos os problemas nesta Escola! 
 

O sistema de esgotos tem problemas graves porque é antigo e porque as raízes das árvores fazem 
pressão sobre as condutas. 

O sistema eléctrico é deficiente, obrigando a que as luzes no exterior da escola tenham que estar 
desligadas – esta situação no Inverno, após as 17h, pode gerar situações de insegurança. 

O sistema informático tem falhas e avarias constantes devido aos problemas elétricos.  

Não existe um pavilhão desportivo, foi adaptado um espaço de arrecadação para as aulas de educação 
física que, embora tenha boas condições, não garante o acesso a pessoas com mobilidade reduzida.  

O piso das salas e espaços comuns está em mau estado e precisa ser reparado e a maioria do 
mobiliário está obsoleto, algum equipamento permanece ali desde a sua abertura em 1984. 

A cozinha, pintada no Verão passado, apresenta já grandes focos de humidade. 

Esta escola, em 30 anos, foi pintada uma única vez. 
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A CDU denunciou os vários problemas identificados na reunião realizada a 9 de Março da Câmara 
Municipal de Odivelas, e perguntou para quando uma intervenção por parte da autarquia? A 
resposta obtida foi de que a escola iria sofrer uma intervenção ainda este ano lectivo. A verdade é que 
esta resposta já foi dada em outras alturas e, até ao momento, as obras continuam por fazer! 
 

Também na Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto de 26 de Abril, os eleitos da CDU deram nota desta visita, no sentido de garantir que a Junta, 
como é sua obrigação, acompanhe esta escola e pressione a Câmara Municipal a realizar todas as 
obras que são da sua competência. 

 

      
 

COBERTURAS DE FIBROCIMENTO – ATÉ QUANDO? 
 

Nesta escola, construída em 1984, existem coberturas de fibrocimento, com partículas de amianto, 
em todo o edifício. A manutenção deste equipamento é, desde 2009, da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do acordo de execução com a Direcção Regional de 
Educação de Lisboa. 

 

Em Março de 2014, a Vereadora da Educação afirmou publicamente que as coberturas de 
fibrocimento nesta escola seriam removidas, mas passados 2 anos a situação mantém-se! 

 

Esta é mais uma escola degradada, no meio de tantas outras, que temos visitado no concelho de 
Odivelas! A CDU continuará sempre presente, denunciando estas, e outras situações, mas também 
apresentando propostas concretas para a sua resolução. Reforçamos o compromisso de estar lado a 
lado com a população e a comunidade escolar para que estas questões não caiam no esquecimento e 
sejam resolvidas com a brevidade que se impõe! 
 

 


