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Requerimento 

Obras e melhorias urgentes na Escola C+S de Vialonga 

 

Vialonga é uma freguesia do concelho de Vila Franca de Xira, na Área 
Metropolitana de Lisboa, com 17,92 km² de área e mais de 21 000 habitantes. 

A escola C+S de Vialonga é a única escola com estas características na freguesia 
de Vialonga e conta com mais alunos do que era previsto. 

É manifestamente insuficiente para a população estudantil de Vialonga, que se vê 
obrigada a distribuir os seus jovens pelas outras escolas em outras freguesias, 
além de que é uma escola da responsabilidade do Ministério da Educação, está 
em mau estado e que nada é feito. 

A escola apresenta graves problemas de infraestruturas como; infiltrações que 
fazem com que chova nas salas de aulas, salas pequenas para a dimensão das 
turmas, falta de climatização adequada, Salas feitas em contraplacado, recreios e 
pátios exteriores em mau estado, redes metálicas que ameaçam cair no recinto 
desportivo, falta de um pavilhão desportivo que permita aos jovens praticar 
exercício físico sem terem de sair da escola, salas próprias e um auditório para 
permitir o ensino da música, telhados de amianto, salas em contentores, entre 
muitos outros problemas. 

Esta escola carece também de obras de manutenção e conservação, que não tem 
recebido nos últimos anos, por forma a minimizar a degradação do seu uso 
continuado e corrente.  

Existe a promessa há várias décadas de uma intervenção de fundo na escola, 
situação que nunca ocorreu. 

Há efetivamente a necessidade de construção de uma nova escola. Uma escola 
que confia na qualidade de ensino aos jovens da freguesia. 

 

Considerando o acima mencionado, a bancada da Coligação Mais, vem requerer 
que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira: 

1. Encetar conversações com o Ministério da Educação por forma a que a 
Câmara municipal de Vila Franca de Xira possa iniciar as intervenções 
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paliativas necessárias ao normal funcionamento da Escola, sendo ressarcida 
do montante investido por parte do Ministério da Educação; 

2. Questione o Ministério da Educação sobre a construção de uma nova escola 
para substituir a atual? 

3. Questione o Ministério da Educação sobre a construção de outra escola 
para complementar a procura pela classe estudantil? 

 

 

 

Vila Franca de Xira, 23 de Fevereiro de 2021 

 

Os Eleitos da Coligação Mais 

(PPD/PSD – MPT – PPM) 

 

 


