
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Em 2007 foi celebrado um protocolo entre a Câmara Municipal de Guimarães e o Ministério da

Cultura, que prevê a abertura da extensão do Museu Alberto Sampaio na Praça de Santiago.

Reconhecendo a importância da abertura da extensão do Museu Alberto Sampaio para o

trabalho que o mesmo desenvolve;

Reconhecendo a centralidade que o Museu Alberto Sampaio tem na vida cultural de Guimarães,

e a projeção que esta tem na vida cultural da região e do País;

Reconhecendo que o Governo tem acompanhado o processo, mas reconhecendo igualmente a

morosidade do mesmo e a necessidade, a todos os títulos benéfica, da população e de todos os

responsáveis conhecerem os prazos para a conclusão do mesmo e para a abertura da extensão

do Museu Alberto Sampaio na Praça de Santiago;

Os deputados e Deputadas abaixo assinados, ao abrigo das disposições constitucionais e

regimentais aplicáveis, solicitam ao Governo que por intermédio do Secretário de Estado da

Cultura, possa responder às seguintes questões:

Para quando a abertura da Extensão do Museu Alberto Sampaio?1.

Qual o grau de cumprimento do estabelecido no protocolo assinado em 2007, e quais as

perspetivas temporais para o cumprimento integral do mesmo?

2.

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 10 de Abril de 2013

Deputado(a)s

SÓNIA FERTUZINHOS(PS)

MIGUEL LARANJEIRO(PS)

MARIA GABRIELA CANAVILHAS(PS)

NUNO SÁ(PS)



____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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