
             
 

Identificação da Escola: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço. 
 

Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as 
medidas propostas). 
O património cultural é um dos elementos de identidade e diferenciação dos povos e das 
comunidades, oferecendo um sentimento de pertença e de unidade. Todos nós 
reconhecemos que o que somos hoje é o reflexo daquilo que as gerações passadas nos 
transmitiram e deixaram, é o resultado daquilo que aprendemos com os nossos pais e de 
tudo aquilo que fomos recebendo pela vida fora, daqueles com quem convivemos. 
“Devemos ao nosso passado, às gerações que nos transmitiram e àqueles de quem 
herdámos o mundo em que atualmente vivemos”. 
Importa, pois, identificar, estudar e preservar o património histórico e cultural da nossa 
região, numa dialética passado futuro e sensibilizar toda comunidade. 
Assim, apresentamos as seguintes propostas:  

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

1. Incentivar os jovens a conhecer e a valorizar o património histórico e cultural da sua região 
promovendo nas escolas atividades em parceria com as diferentes instituições. 

 

2. Dotar as diferentes instituições com atividades lúdico-pedagógicas, atrativas, 
direcionadas às várias faixas etárias. 

 

3. Sensibilizar a população para a importância da preservação e recuperação do património 
histórico-cultural da sua localidade, apostando, quando possível, no voluntariado, atribuindo 
benefícios/ regalias às empresas ou pessoas singulares que se envolvessem nestas 
atividades.  

 

4. Utilizar o património histórico-cultural para a realização de eventos culturais 
salvaguardando, sempre, a sua preservação.  

 
Uma Questão (relacionada com o tema) 

1. Que tipo de património cultural é protegido na Região Autónoma da Madeira.  

 
Identificação dos Deputados Eleitos 

1.º Efetivo: Ana Isabel dos Santos Castro 
2.º Efetivo: Gustavo Dias Gama  

1.ºSuplente: Ana Catarina de Andrade Dias 
2.º Suplente: Martim Henrique Sá Teixeira 

 
Identificação do Jornalista  

 

 
Proposta de tema para a próxima edição do PJR 

1. Medidas de combate ao envelhecimento da população portuguesa. 
 

 


