
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A direção da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, em Tomar, fez chegar aos deputados

signatários, através de uma nota, a informação de que os seus cursos de ensino artístico

(Dança e Música) tinham ficado sem acesso ao financiamento para alunos do Ensino

Secundário, ficando apenas salvaguardado o financiamento para os alunos do 5.ª ao 9.ª ano.

Esta situação, segundo a mesma instituição, foi-lhes comunicada pela AEEP.

Esta circunstância, segundo ofício, vai excluir alunos do secundário (respetivamente 8 neste

momento) do financiamento, colocando naturais dificuldades na instituição e nas famílias.

Esta instituição, ao longo do seu período histórico, tem realizado um importante papel neste

ensino, garantido a igualdade de oportunidades no interior do país.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados eleitos

pelo distrito de Santarém do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vêm requerer junto de V.

Exa., Ministro da Educação, a resposta às seguintes questões:

O Ministério da Educação tem conhecimento da situação descrita?1.

Existem mais estabelecimentos nas mesmas circunstâncias, no distrito de Santarém?2.

Que soluções estão pensadas para garantir a continuação do estudo destes alunos?3.

Palácio de São Bento, 28 de janeiro de 2021

Deputado(a)s

HUGO COSTA(PS)

ANTÓNIO GAMEIRO(PS)

MANUEL DOS SANTOS AFONSO(PS)

MARA COELHO(PS)



____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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