
--

.
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

-8-
Expeça-se

REQUERIMENTO Número IXI (

N
' 261t

IXI(umero

Publique-se

PERGUNTA

Assunto: Equipamentodesportivo- EscolaSecundáriasituadana freguesiado Vale da
Amoreira

o Secretário da Mesa

Destinatário: MinistériodaEducação
Ex.moSr.PresidentedaAssembleiadaRepública
, A EscolaSecundáriasituada na freguesia do Vale da Amoreira, Concelhode Moita, Distrito de

Setúbal,carecede respostasno domínio dosequipamentos desportivos.

Certa de que vivemos, e por consequênciade uma crise internacional de ímpares contornos,
momentos de forte controlo orçamental que são inibidores de levar ao terreno todos os
investimentos que temos como desejáveis,não é menos certo que a freguesia do Vale da
Amoreira tem sobre ela, por força das suascaracterísticas,uma intervenção prioritária. Veja-
se, a propósito, o projecto-piloto dos chamados 'Bairros Críticos', que em Portugal, foi
direccionado paratrês locais,sendo um delesesta freguesia.

Nesse contexto o reforço das respostas na área da Educação,no caso concreto a educação
física,é desejávelsertido em consideração.

Acresceque o Concelho da Moita, com mais de 70 mil habitantes, só tem ao seu serviço um
único pavilhão desportivo (municipal) construídoantes de Abril de 1974,e situado na freguesia
sede- Moita.

Faceao exposto, venho, nos termos do disposto nos art2s 1552,n2 3 e 1562,aI. d) da CRP,do
art2 122,n23 do Estatuto do Deputado e, ainda, do art2 2292do Regimentoda AR, perguntar,
por intermédio de V. Exa., a Sua Exa. a Senhora Ministra da Educação, o seguinte:

1. Estáperspectivadaa construçãode equipamento desportivo na EscolaSecundáriasituada na
freguesia do Vale da Amoreira? Se sim, de que tipo ( pavilhão gimnodesportivo?
gimnodesportivo descoberto? ) ?
2. Na perspectivada construçãode um equipamento desportivo que sirva não só a comunidade
escolar, mas também a população da respectiva freguesia e das freguesias limítrofes, tem o
Ministério perspectivado acordo com o Município da Moita para que seja construído um
pavilhão e, consequentemente divididos os custos do mesmo por ambas as administrações?
3. Quaisos prazosprevistos paraa construçãodo equipamento?
Com os melhorescumprimentos.
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