Intervenção sobre a Petição nº 10/2017 - Condições de segurança na
Escola EB1 Jorge Barradas, na Assembleia Municipal de Lisboa de 11
de Julho de 2017
“Os Verdes” desejam começar por saudar os peticionários por, com esta
iniciativa de cidadania, levantarem o problema das condições de segurança na Escola
Básica Jorge Barradas, caso que nem sequer é único na Freguesia de Benfica.
Quando há um mês (7/6/2017) foram recebidos pela 7ª Comissão, descreveram o
facto de um prédio contíguo a um dos pátios da escola já ter sido isolado pela polícia,
por ter pedaços da fachada a cair e o piso circundante estar parcialmente a abater,
ficando inundado e dificultando a acessibilidade das crianças, incluindo a presença de
animais rastejantes e osgas e ratazanas. Relataram que o campo de jogos sofre de
deslizamento de terras, existirem problemas na canalização dos WC, buracos na
cozinha, paredes com rachas, bem como caloríferos com 30 anos já ineficientes.
A escola tem de momento 284 alunos do 1º ao 4º ano e apenas 6 auxiliares,
acontecendo que, por vezes, as crianças atravessam os gradeamentos à procura de uma
sombra, dificultando a vigilância. A preocupação dos encarregados de educação vai
ainda para o facto de o guarda da escola ir deixar de lá residir por indicação da CML e a
escola poder ficar mais atreita a intromissões indevidas.
A situação física descrita é confirmada pelo levantamento fotográfico sobre o
estado actual da Escola EB1 Jorge Barradas e incluído no relatório da vistoria realizada
pela Direcção Municipal de Educação e Desporto do Município, em Janeiro de 2017.
Nele é aliás bem visível o estado periclitante, designadamente, das salas de aula ou das
instalações sanitárias, as paredes e o pavimento do logradouro, os revestimentos dos
bancos e das caldeiras das árvores ou mesmo de uma das colunas estruturais da cozinha
que ameaça ruir. Aponta-se ainda para a cobertura do edifício escolar e mesmo para a
queda de estuque num dos edifícios confinantes com a escola.
Acontece que, na sua generalidade, o Parque Escolar de Lisboa não vinha tendo
obras antes do final da década passada, pelo que este atraso continua ainda patente em
alguns dos equipamentos escolares da capital, de que esta escola constitui exemplo.
Por isso, “Os Verdes” consideram urgente que a CML prepare um programa
tendente à rápida reabilitação da EB1 Jorge Barradas, bem como obras nos acessos e em
alguns dos edifícios circundantes, a reavaliação do estado sanitário e recuperação da
rede de esgotos, contemplando, em particular, a devida recuperação dos interiores da
Escola e dos equipamentos de apoio. Porque, acima de tudo, o prioritário é garantir a
segurança das crianças, também contra potenciais intrusos, devolvendo a indispensável
confiança e tranquilidade aos educadores, aos pais e encarregados de educação.
J. L. Sobreda Antunes
Grupo Municipal de “Os Verdes”
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