
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- A Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, está instalada num edifício com traço do

arquiteto Marques da Silva, autor da estação ferroviária de São Bento e da Casa de Serralves, e

está classificado como imóvel de interesse público.

- Esta semana, o Sindicato de Construção de Portugal denunciou que a Escola Secundária

Alexandre Herculano apresenta “tetos e paredes a cair” e “chãos a ruir”, apelando à realização

de obras para evitar acidentes.

- O sindicato alerta para o risco de ruina do edifício, com janelas que não podem ser abertas,

porque os vidros estão partidos e caem.

- Também o presidente do executivo da Escola Alexandre Herculano admitiu já à Comunicação

Social que o edifício precisa de obras de reabilitação de fundo, revelando ter enviado um ofício

ao ministro da Educação a dar conta da necessidade de obras naquela estabelecimento de

ensino. O responsável disse que “o Ministério da Educação está ao corrente da problemática,

porque o edifício é dos anos 30 e nunca teve uma intervenção de fundo”.

- Os alunos também já manifestaram o seu desagrado pelas condições em que assistem às

aulas, tendo na semana passada organizado um protesto onde se queixaram das más

condições existentes naquela escola do centro do Porto.

.Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 – Tem de facto o Ministério da Educação conhecimento da degradação em que se encontra o

edifício da Escola Secundária Alexandre Herculano? Se sim, desde quando e por que é que

ainda não agiu de modo a resolver a situação?

2 - Quando, e como, pensa o Ministério da Educação realizar obras no edifício daquele

estabelecimento de ensino do Porto, de modo a garantir a segurança de todos os que a

frequentam?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 18 de Março de 2016

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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