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MAIS UMA PROMESSA QUE NÃO ERA PARA CUMPRIR!
Sabia que, em 2009, ano de eleições, o PS prometeu construir uma nova escola Fernando
Bulhões junto às piscinas?
Sabia que o mesmo PS, em 2013, decidiu não fazer qualquer escola nova conforme tinha
prometido à população?
Sabia que foi afirmado pelo PS que seria financeiramente mais acertado a construção de uma
nova escola em comparação com a recuperação da escola atual?
Sabia que o PS pagou já 200.000€ a uma empresa privada pelo projeto dessa nova escola
(que agora fechou numa gaveta)?

Agora em 2013, ano de eleições autárquicas, o PS decidiu fazer obras de reabilitação da
escola Fernando Bulhões.
Mas por que razão não decidiu o PS fazer estas obras logo em 2010? Por que razão a
população escolar só terá a escola recuperada em 2013 quando tal poderia já ter ocorrido em
2010?
A resposta é simples. O PS aguardou novamente pelo ano das eleições para que em Setembro
de 2013, a um mês das eleições autárquicas, possa vir a inaugurar uma escola reabilitada.
Ou seja, os interesses da população não são o que move o PS. O que move e sempre moveu
o PS são interesses eleitorais.
Mas, mesmo em termos do interesse público, cabe afirmar que quando a nova urbanização da
Hercesa avançar, aí não haverá outra solução para o município se não a construção da nova
escola com o eventual fecho da escola atual.
E nessa altura, o dinheiro que agora se gasta na reabilitação de uma escola antiga, bem falta
vai fazer para uma escola que, mais dia, menos dia, terá de ser construída.
Este é apenas mais um exemplo que demonstra a necessidade de uma gestão CDU na
Câmara Municipal. Uma gestão centrada nas pessoas e nos seus interesses e não em
interesses partidários e particulare
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