
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:

Com o título «Escola Aurélia de Sousa com dificuldade até para pagar a água e a luz», o Jornal

de Notícias dá conta de que a Escola Secundária Aurélia de Sousa, uma das maiores do Porto,

que todos os anos se destaca nos rankings dos melhores estabelecimentos de ensino, passa

atualmente por grandes dificuldades financeiras.

A Escola recebeu uma intervenção de modernização no âmbito da Parque Escolar, mas na

última reunião de início do novo período escolar, realizada entre encarregados de educação e

diretores de turma, alguns elementos da Associação de Pais solicitaram apoio financeiro para a

compra de lâmpadas para os projetores.

Os representantes da AP alegaram que «a escola não tinha verba disponível, passaram uma

caixa por todos os presentes e cada um deu o que entendeu», apesar da discordância de alguns

pais que argumentam, no entender do CDS-PP bem, que «este é um problema que cabe ao

Estado resolver».

Recorde-se que já há pouco mais de um mês, um grupo de alunos da Aurélia de Sousa se tinha

manifestado contra a falta de papel higiénico, falta de papel para impressão, falta generalizada

de material na papelaria e mau funcionamento das máquinas dos cartões, sendo que o refeitório

só aceita pagamento em cartão. Também o telefone terá estado cortado durante algum tempo,

problemas já reconhecidos pela diretora do agrupamento escolar.

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 Ministro

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

respostas às seguintes perguntas:

1- Tem V. Exa. conhecimento dos problemas financeiros da Escola Secundária Aurélia de

Sousa, no Porto? Se sim, desde quando?

2- Que medidas já foram tomadas para a resolução destes problemas básicos e

imprescindíveis ao bom funcionamento de qualquer escola?

Palácio de São Bento, 1 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(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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