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Assunto: Informação urgente sobre a situação da Escola LuísAntónio Verney

Destinatário: Ministra da Educação

Ex.moSr. PresidentedaAssembJeiada República

A Escola Básica 2/3 LuísAntónio Verney e a Escola de 12 ciclo do Bairro da Madre de

Deus estão em estado muito precário e não conhecem solução para o próximo ano

lectivo para os 1000 alunos do agrupamento.

Aparentemente, houve uma intervenção prevista que se traduziu numa cerimónia

pública em Abril de 2009 num hotel da Av. 5 de Outubro em que se abordou a

intervenção que a Parque Escolar faria nesta escola. Mais tarde, em Junho de 2009, a

escola foi visitada pela Senhora Ministra de então, novamente anunciando que a escola

seria intervencionada no primeiro trimestre de 2010. Em Setembro, o Director do
Agrupamento testemunhou a assinatura de um acordo entre a Parque Expo, a Câmara

Municipal de Lisboae o Ministério da Educação ali representado pela DREL.O trabalho
continuou com reuniões técnicas entre o Director do Agrupamento e pessoal da Parque

Expo. Terá havido um concurso de arquitectura, porque a abertura (pública) das 15

propostas foi ainda testemunhada em Maio de 2010 pelo Director do Agrupamento.

Nesta fase, a intervenção prevista seria para a Escola Luís António Verney ficando

excluída a Escola do 12 ciclo anexa. A 19 de Maio de 2010, o DRELinformou o Director

do Agrupamento de que haveria um imbróglio legal devido às objecções levantadas

pelo Tribunal de Contas a alguma fase do processo.

A 15 de Junho de 2010, o vereador da Câmara de Lisboa, Manuel de Brito, visitou a

escola, mostrou-se interessado mas desconhecedor de que o processo estivesse em

andamento. Em 22 de Junho, o Director foi contactado pela Parque Expo para tomar

conhecimento da decisão e do projecto concreto de intervenção que fora decidido.



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Nestes termos,

Os Deputados abaixo-assinados requerem, através de V. Exa.,à Ministra da Educação, o
esclarecimento urgente do seguinte:

1. Como tenciona o Ministério da Educação manter em funcionamento no próximo

ano escolar de 2010/11 da Escola Básica 2/3 LuísAntónio Verney e da Escola de
1Qciclo do Bairroda Madre de Deus;

2. Como e quando tenciona o Ministério da Educação intervencionar a Escola

Básica 2/3 LuísAntónio Verney e a Escola de 1Qciclo do Bairro da Madre de

Deus com o objectivo de as dotar de condições apropriadas às suas funções;

3. Como explica o Ministério da Educação a intervenção neste processo das

empresas Parque Expoe Parque Escolar.

Paláciode SãoBento,3 de Fevereirode2010.
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