
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 

Considerando que:

- Os edifícios e espaços exteriores da antiga Escola Secundária Afonso Domingues, em Marvila,

Lisboa, estão abandonados e cada vez mais degradados.

- A escola, encerrada desde 23 de maio de 2010 – por causa do projeto de construção de uma

terceira travessia sobre o rio Tejo, entre Chelas e o Barreiro, que permitiria a passagem de um

comboio de alta velocidade –, tinha um ano antes beneficiado de investimento em

computadores, quadros interativos e renovação da rede wi-fi.

- Quase uma década depois, as instalações desta escola, constituída por três edifícios que na

altura albergavam 290 alunos e 80 professores, encontra-se degradada e vandalizada, com os

espaços exteriores convertidos em vazadouro de obras e de lixo.

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 Senhor Presidente

da Câmara de Lisboa, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, a seguinte informação:

1 No âmbito da delegação de competências transferidas para a Câmara Municipal de

Lisboa, passaram os terrenos e edifícios da antiga Escola Secundária Afonso Domingues

para a esfera municipal? Se sim, que projetos tem a autarquia para este espaço?



Palácio de São Bento, 20 de março de 2019

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(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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