CDS-PARTIDO POPULAR

Exm.º Senhor Presidente
Assembleia Municipal de Almada
Almada, 10 de Novembro 2016

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma o
Deputado Municipal do CDS-Partido Popular, António Pedro Maco, apresentar
Requerimento à Câmara Municipal de Almada
Assunto: Obras no Pavilhão Gimnodesportivo da Costa da Caparica

Considerando que:
1 - A actividade física é nos dias de hoje cada vez mais importante e fundamental na vida dos
cidadãos em especial relevo junto dos jovens, quer no que diz respeito aos benefícios para a
sua saúde quer para a ocupação dos seus tempos livres, ajudando na formação enquanto ser
integrado na sociedade tendo em conta o auto desafio e o espirito de grupo e colectivo que
o desporto fomenta nas relações sociais, e na valorização pessoal e intelectual.
2 - A Organização Mundial de Saúde identifica e recomenda a actividade física e o Desporto
como um meio de prevenir doenças promovendo ao mesmo tempo uma vida saudável e com
bons hábitos
3 - O Governo anunciou que a disciplina de Educação Física, a partir do próximo ano lectivo
vai passar a contar para a média final para a entrada na Universidade
4 - O Pavilhão Gimnodesportivo da Costa da Caparica, encontra-se a necessitar de obras
profundas de requalificação, sobretudo o telhado e o seu piso.

5 - Que o telhado do mesmo pavilhão contém amianto derivado da sua construção em placas
de fibrocimento, razão pela qual, coloca em risco a saúde de alunos, auxiliares educativos,
professores e os demais utilizadores
6 - É de urgente prioridade que o telhado seja removido e substituído por outro que não
coloque em risco a saúde dos seus utilizadores tal como a substituição do seu piso, para que
o mesmo possa ser usado nas devidas condições de segurança e de saúde pública, a fim de
retomar com brevidade o normal funcionamento das actividades curriculares e desportivas.
7 - A paragem das obras de requalificação do Pavilhão da Costa da Caparica, prejudica o
normal funcionamento das actividades curriculares e restantes actividades desportivas que
ocorrem no pavilhão ainda mais numa altura de Inverno
O CDS-PP, ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal de Almada questiona a Câmara
Municipal no seguinte:

1 – Qual a razão para a suspensão das obras de requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo
da Costa da Caparica?
2 – Que medidas tem tomado a Câmara Municipal para que se possa retomar as obras de
requalificação, e para quando?
3 – Confirma ou não, a Câmara Municipal de Almada, a existência de placas de fibrocimento
quer no telhado quer noutras estruturas do respectivo pavilhão?
4 - Entende ou não, a Câmara Municipal de Almada, que a suspensão das obras e o atraso
na sua conclusão, interfere negativamente e prejudica o normal funcionamento das
actividades curriculares da Escola EB 2/3 da Costa da Caparica do Agrupamento de Escolas
da Caparica, nomeadamente a nota final dos alunos da disciplina de Educação Física?

António Pedro Maco
Deputado Municipal do CDS-PP

