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REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB 2, 3 DR.
VASCO MONIZ - VILA FRANCA DE XIRA

A Câmara Municipal inicia em Janeiro de 2010, por empreitada, a requalificação e
ampliação da Escola EB 2, 3 Dr. Vasco Moniz em Vila Franca de Xira, na mesma
Freguesia.
Trabalhos a realizar em todos os Blocos de uma forma geral:
- Serão substituídos e/ou reparados todos os revestimentos e pinturas (interiores e exteriores),
bem como alguns vãos interiores e exteriores, redes de água, esgotos e instalações eléctricas e
de telecomunicações;
- Todas as coberturas serão reparadas e melhoradas assim como as condições de acessibilidade
a pessoas com mobilidade condicionada.
Especificamente:
- Adaptação do Bloco E para instalação dos espaços de ensino do 1º ciclo, sendo que o
programa de espaços inclui seis salas de aula, uma sala polivalente e duas salas de educação
plástica. No exterior, junto a este Bloco, serão implantados um parque infantil e um recreio
descoberto;
- Remodelação e adaptações pontuais em alguns espaços de ensino e de apoio, nos Blocos A,
C e D.
Estes trabalhos destinam-se essencialmente à introdução de um
auditório com palco (Bloco A), bem como à reformulação das actuais áreas de ensino ao
programa de espaços definido para o efeito;
- No Bloco B, será incluído um núcleo de instalação sanitárias para deficientes motores.
Arranjos exteriores:
- Introdução de rampas para deficientes, reformulação das vias existentes e introdução de uma
via interna periférica para acesso de serviço e de emergência;
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- Substituição geral das redes de infra-estruturas, repavimentação e remodelação das áreas de
circulação e recreio;
- Conservação e remodelação do campo desportivo descoberto existente.

A obra está orçada em 2.986.276,00 Euros e tem um prazo de execução de 12 meses.
Estamos a trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos nossos Munícipes.

Vila Franca de Xira, 6 de Janeiro de 2010

O Vereador

- Rui Rei -

