
Anexo II

Identificação da Escola: Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo Dr. Horácio Bento de Gouveia

Projeto de Recomendação

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as
medidas propostas).
As nossas medidas, um e dois, fundamentam-se na necessidade de dar a conhecer e
sensibilizar para o nosso património, pois não é possível desejar guardar e preservar o que
ignoramos ou desconhecemos; visam desenvolver uma maior consciencialização da
importância do património na construção da nossa identidade enquanto povo português e,
simultaneamente, promover um desenvolvimento económico sustentável, nomeadamente no
setor do Turismo.
A medida três pretende salvaguardar a memória do património em risco de perder-se
definitivamente, ante a falta de recursos e/ou a perspetiva de morosos processos
burocráticos para uma imediata intervenção.
A última medida visa a valorização do património já classificado, mas em vias de se ver
diminuído ou desvalorizado face a elementos alheios que perturbam e atrapalham a sua
visibilidade e integral perceção.

Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1.Promover uma maior e melhor utilização dos meios de comunicação social para divulgar e
sensibilizar para a importância do nosso património.

2. Incluir, oficialmente, na disciplina de Educação para a Cidadania a temática do
Património.

3. Construir uma base de dados, com imagens e informação documental e de recolha oral,
de todos os locais de interesse histórico que se encontrem em elevado risco de degradação.

4. Promover uma maior fiscalização relativamente à conservação e alteração das áreas
envolventes de imóveis classificados, a fim de eliminar elementos que perturbem ou
dificultem a sua perceção e leitura.

Uma Questão (relacionada com o tema)

Considerando que a RAM tem priorizado a reabilitação do património edificado, norteando-
se pelos princípios estabelecidos pela legislação nacional, não seria adequado criar
regulamentação específica regional, não só para a salvaguarda do património material, mas,
também, imaterial?

Identificação dos Deputados Eleitos

1.º Efetivo: Maria Beatriz Câmara Faria
2.º Efetivo: Simão Andrade Dias

1.º Suplente: Inês Freitas Nunes
2.º Suplente: Maria Inês Faria da Silva

Identificação do Jornalista

Proposta de tema para a próxima edição do PJR

A participação política dos Jovens.


