
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República  

Dr. Eduardo Ferro Rodrigues 

 

 

Pela defesa do ensino público articulado, vimos por este meio expor e apelar ao seguinte: 

 

No seguimento da publicação da Listas dos Contratos de Patrocínio 2020/2026 – Música, 

verificamos que muitos alunos deixaram de receber os apoios existentes até à data e que 

lhes permitiam frequentar o ensino articulado – Música sem que isso fosse um encargo 

demasiado grande para o agregado familiar.  

 

Assim sendo, vimos solicitar a V. Ex.ª a reavaliação da candidatura das várias Associações 

/ Academias de Música, procurando que seja dada atenção a esta pronúncia, e, em 

consequência, se proceda inclusão dos alunos injustamente excluídos nas listas 

publicadas e, posteriormente, seja reforçado o apoio financeiro dado às várias 

Associações / Academias de Música, de forma a completar o financiamento dos alunos 

que reúnem as condições de elegibilidade, previstas no Aviso de Abertura.  

 

Pelo exposto, peticionamos a V. Exa. que seja reconsiderada a exclusão dos nossos 

filhos/crianças do regime de ensino público articulado - Música. 

 

Em plena altura pandémica, onde infelizmente a situação económica vivenciada pela 

maioria da população portuguesa é de carência, retirar este tipo de apoios públicos à 



educação significa, para muitas crianças, perder a oportunidade de seguir os seus sonhos 

e ver os frutos do seu talento.  

 

Assim sendo, pretendemos, com esta petição, a inclusão de todas as crianças 

injustamente excluídas do ensino articulado no presente ano letivo de 2020/2021, pois, só 

assim, os alunos das escolas públicas que aspiram ao ensino articulado com as diferentes 

Academias / Associações de Música poderão ser colocados em situação de igualdade com 

as demais, independentemente das condições financeiras de cada uma e de acordo com 

o seu talento e aspirações.  

 

Santa Maria da Feira, 19 de setembro de 2020. 

Pais e outros cidadãos defensores do ensino público articulado da música. 

 


