
             Anexo II 

 

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas-CARMO 

 

Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos: Para preservar o património, terei de ter um conhecimento do que realmente 

existe na Madeira, pelo que é importante fazer um levantamento minucioso para ter a perceção do 

que realmente deve e pode ser preservado, só conhecendo o património madeirense é que o poderei 

preservar. Há algumas tradições madeirenses que estão a ser recuperadas, no entanto, outras estão a 

perder-se no tempo, pois estão a cair no esquecimento… 

 

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

1. Preservar os usos, costumes, assim como, algumas tradições da nossa ilha (bordado, folclore, o 

presépio madeirense, as missas do parto, os carrinhos de Cesto do Monte, … etc.) 

 

 

2. Património histórico… a história da Madeira, com ilustres figuras que nos visitaram (Churchill, a 

Imperatriz Sissi,… e outras figuras ilustres), que levaram a Madeira além fronteiras, merecem ser 

homenageadas, com estátuas, museus, onde fosse possível reviver parte da sua passagem pela nossa 

ilha. 

 

 

3. O regionalismo fonético. As expressões madeirenses… Algumas palavras que só existem em 

madeirense falado, fazer um levantamento e editar um livro, para preservar o nosso passado. 

 

 

4. A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais apresentou as Levadas para candidatura a 

Património da UNESCO, temos agora um logo caminho de recuperar estas levadas, e preservar este 

património. Candidatar também a antiga estrada regional da Costa Norte da RAM. 

 

 

Uma Questão (relacionada com o tema) 

1. Que legislação existe e que está em vigor sobre o tema do Parlamento Jovem? 

 

 

Identificação dos Deputados Eleitos 

1.ºEfetivo: Susana Raquel de Freitas Gomes 

 

2.º Efetivo: Francisco Barros Teles 

 

1.ºSuplente: Inês Maria Santos Chaves 

 

2.º Suplente: Tomás Ramos Veloza 

 

Identificação do Jornalista  

Nome: Maria Inês Rodrigues Freitas 

 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

 

Igualdade de género para uma melhor cidadania. 
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