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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

A Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, é um dos exemplos maiores da arquitetura

modernista em Portugal;

A Escola Secundária José Falcão é a herdeira do Liceu de Coimbra, um dos três primeiros

liceus do país, criado a 19 de novembro de 1836, tendo celebrado em 2016 o seu 180.º

aniversário como instituição e os 80 anos do atual edifício, construído entre 1930 e 1936 e

projetado pelo arquiteto Carlos Chambers Ramos;

Na Escola Secundária José Falcão estudaram e lecionaram vultos intelectuais marcantes da

cultura portuguesa, destacando-se, entre muitos outros, Fernando Namora, Miguel Torga, João

de Deus, Almada Negreiros, Eça de Queirós (que neste liceu fez o exame de acesso à

universidade), Rómulo de Carvalho, Guerra Junqueiro, Eugénio de Castro, Vitorino Nemésio,

Bissaya Barreto ou o cantor e compositor José Afonso;

Também alguns dos mais recentes protagonistas da política nacional, como António José de

Almeida, Bernardino Machado, Manuel Teixeira Gomes, José Relvas, António de Almeida

Santos, Francisco Lucas Pires ou José Veiga Simão fizeram o seu percurso liceal nesta Escola,

bem como várias gerações de muitas das famílias de Coimbra e arredores;

A memória da Escola Secundária José Falcão merece ser perpetuada com um edifício digno

dos desafios do novo milénio;

O edifício e os seus equipamentos estão num estado de degradação evidente, grande parte da

canalização e da instalação elétrica é ainda a original, havendo infiltrações e humidade por todo

o edifício. Chove no laboratório de física e em algumas salas, e em abundância, no pavilhão,

cujo pavimento apresenta fissuras perigosas para a integridade física dos alunos;



Não há climatização na Escola, pelo que há alunos que levam mantas, de modo a poder

suportar os rigores do inverno; no verão, por contraponto, é insuportavelmente quente;

A Escola Secundária José Falcão não consta da lista que integra o programa que vai requalificar

mais de 200 escolas com recurso a fundos comunitários do Portugal 2020;

Se nada for feito, está em causa o bem-estar e a segurança dos quase 1 000 alunos (o número

de alunos aumentou significativamente no ano letivo de 2016/17), professores e funcionários,

que estudam e trabalham na Escola Secundária José Falcão;

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária José Falcão decidiu

avançar com uma petição pública, com o objetivo de apelar à sociedade civil para que esta

sensibilize os responsáveis políticos e administrativos, no sentido da urgência de ser encontrada

uma solução orçamental que desbloqueie a verba necessária para a intervenção no edifício.

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;

Os Deputados 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. Conhece V. Exa. a Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, e está a par da sua

importância para a memória da cidade?

2. Tem V. Exa. conhecimento do estado de degradação do edifício e das obras

necessárias à sua recuperação, modernização e preservação?

3. Quais as razões que levaram à não inclusão da Escola Secundária José Falcão na lista

de estabelecimentos a recuperar no âmbito do Portugal 2020?

4. Apesar da aparente falta de planeamento de obras pela não inclusão da Escola

Secundária José Falcão no Portugal 2020, que intervenções estão previstas, a curto

prazo, no edifício da escola?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 12 de Janeiro de 2017

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(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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