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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Escola EB2/3 D. António Ferreira Gomes, sita na Cidade de Ermesinde, concelho de Valongo,

precisa urgentemente de obter ajuda para a resolução de diversos problemas que afetam a

Escola. Embora os mesmos já tenham sido comunicados, não obtiveram até à presente data

qualquer resolução. Temos conhecimento que foram feitos alguns orçamentos que foram

entregues à DGEstE(Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares), mas sem qualquer

intervenção até à data. A situação piora a cada dia que passa e a Escola EB2/3 D. António

Ferreira Gomes não tem verba disponível para os resolver.

Conforme se pode verificar nas fotografias e no vídeo em anexo, chove na Escola em diversos

locais. Durante o Inverno passado, a água que entrou foi de tal intensidade que ocorreram

curtos circuitos nos quadros da luz. Esta situação foi comunicada de imediato ao Agrupamento

de Escolas de Ermesinde, que solicitou a intervenção por parte da DGEstE. Essa intervenção

chegou durante o período de férias escolares, mas limitou-se à limpeza do telhado (remoção de

lixo aí existente). O problema não foi resolvido, uma vez que continua a chover dentro da escola,

os vidros continuam partidos e as fendas permanecem.

A Escola também está com graves problemas ao nível dos estores e do funcionamento de

algumas janelas. A situação agrava-se diariamente, obrigando ao fecho de salas, corredores,

biblioteca e outros locais. Os problemas existentes agravam-se com o tempo e põem em risco

todos os utentes, em particular os alunos, professores, auxiliares de educação e toda a

comunidade escolar em geral.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e Regimentais aplicáveis, Deputados do

Partido Socialista, eleitos pelo círculo eleitoral do Porto, vêm por este meio dirigir ao Governo,

através do Ministério da Educação, as seguintes questões:

Tem o Governo conhecimento desta situação?1.

Que medidas pretende o Governo desencadear para que este problema seja resolvido de

imediato?

2.



Para quando estão previstas obras nesta Escola?3.

Palácio de São Bento, 6 de dezembro de 2018

Deputado(a)s

JOANA LIMA(PS)

FERNANDO JESUS(PS)

RENATO SAMPAIO(PS)

ISABEL SANTOS(PS)

HUGO CARVALHO(PS)

CONSTANÇA URBANO DE SOUSA(PS)

TIAGO BARBOSA RIBEIRO(PS)

BACELAR DE VASCONCELOS(PS)

JOÃO PAULO CORREIA(PS)

JOSÉ MAGALHÃES(PS)

RICARDO BEXIGA(PS)

MARIA CONCEIÇÃO LOUREIRO(PS)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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.



 Anexo 1







































































image7.jpeg



image8.jpeg



image9.jpeg



image10.jpeg



image11.jpeg



image12.jpeg



image13.jpeg



image1.jpeg



image2.jpeg



image3.jpeg



image4.jpeg



image5.jpeg



image6.jpeg




	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 822
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2018-12-07
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Chove na Escola EB2/3 D. António Ferreira Gomes, em Ermesinde. 
	txtDestinatario[0]: Min.  da   Educação

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2018-12-06T18:53:59+0000
	Carla Correia (Assinatura Qualificada)


		2018-12-07T10:56:10+0000
	Pedro Alves (Assinatura Qualificada)


		2018-12-07T11:16:27+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2018-12-06T18:55:16+0000
	Unknown signer 27b14d153aa86f8989f7605b62c5263a7914fa81


		2018-12-07T10:58:08+0000
	Unknown signer 2548553515cd466c42784c73b377fd106b50e52f


		2018-12-07T11:17:39+0000
	Unknown signer c331eb3c74b7d2739935cd84f7f6f9cd77d94dd6




