ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CARREGADO E CADAFAIS

UNIÃO DE FREGUESIAS DE
CARREGADO E CADAFAIS

Ao Ministro da Educação do XIX Governo de Portugal
Ao Presidente da Câmara Municipal de Alenquer

Pedido: Construção de um Pavilhão Gimnodesportivo na Escola Básica Integrada do Carregado

Ex.mo Senhor Ministro da Educação
Dr. Tiago Brandão Rodrigues
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alenquer
Dr. Pedro Folgado

A Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia da União de Freguesias do Carregado e
Cadafais vêm junto de V. Exas. expor e formular o seguinte pedido.
A Escola Básica Integrada do Carregado é uma escola construída nos anos 90 que serve uma
comunidade de cerca de 900 alunos, maioritariamente oriundos desta freguesia, sendo a
principal estrutura e a âncora do Agrupamento de Escolas do Carregado.
Apesar de instalada num terreno em que a área edificada não ocupa 50% do terreno onde foi
implantada, o projecto de construção da escola previu para as actividades de educação física e
desporto um pequeno ginásio que não tem dimensões para que dentro do mesmo se pratique
qualquer desporto colectivo e, desde o início, ficou bem marcada a necessidade da construção
de um pavilhão desportivo.
Desde há largos anos que vem sendo aflorado o problema das obras de manutenção e dos
melhoramentos que este parque escolar carece e que sejam tomadas medidas,
independentemente das respectivas competências continuarem no Ministério da Educação ou
transitarem para a Câmara Municipal de Alenquer.
Independentemente da solução final, qualquer que ela seja, é tempo de esta escola ser dotada
de um pavilhão gimnodesportivo – todos reconhecemos os benefícios para o rendimento
escolar e para a saúde física e mental da prática de exercício físico. É urgente um pavilhão
onde os desportos colectivos possam ser assumidos em toda a sua plenitude.

Recorrendo a eventuais fundos comunitários ou em parceria entre o orçamento de Estado e o
orçamento municipal, entendemos que é tempo de dar às crianças e aos jovens desta
freguesia e à restante comunidade educativa, condições para reforçar a luta contra a
obesidade, pela ocupação saudável de tempos livres e pelo desenvolvimento físico e mental
que é proporcionado pela prática de desportos colectivos.
Atendendo ao espaço livre existente na escola e à possibilidade de implantar esta estrutura
nos limites da escola e junto à via pública, é possível ambicionar ter com o mesmo
investimento um pavilhão com entradas distintas que no horário e períodos escolares fosse
utilizado pela comunidade escolar e que nos períodos e horários não lectivos pudesse ser
colocado à disposição dos habitantes da freguesia.
Expressando e materializando esta vontade, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias
do Carregado e Cadafais realizou uma reunião ordinária desta Assembleia de Freguesia na
Escola Básica Integrada do Carregado onde:
 Na presença e com a concordância do Executivo desta União de Freguesias;
 Na presença de representantes da Direção da Escola que nela participam na sua
qualidade de cidadãos empenhados na melhoria da oferta escolar que a escola pode
vir a proporcionar;
 Na presença e com a concordância de membros da Associação de Pais e Encarregados
de Educação deste agrupamento escolar;
 Na presença e com a concordância de cidadãos comuns naturais e residentes e outros
só residentes nesta união de freguesias.

Se perguntou a todos os intervenientes se concordavam com o teor do pedido acima
formulado ou se tinham alguma objecção ao mesmo.
Perante a inexistência de sinais de discordância, foi pedido aos membros da Assembleia
que expressassem o seu voto sobre o que acima é exposto tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade.

Carregado, 27 de Setembro de 2018

O Presidente da
Assembleia de Freguesia

O Presidente da
Junta de Freguesia

Carlos Manuel de Melo Gomes Areal

José António de Barros Martins

