
Anexo II

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária de Machico

Projeto de Recomendação

Exposição de motivos:

O património histórico e cultural é a expressão específica de cada povo que, ao longo dos séculos, foi

criando a sua identidade, fruto do tempo e do lugar, também influenciado por viajantes de outras

paragens. Património é, portanto, uma realidade dinâmica e muito abrangente, constituída por um

conjunto de manifestações da ação humana, de diferente natureza (material ou imaterial…), mas de

igual valor enquanto testemunhos da identidade e memória coletiva. Por isso, o legado patrimonial

merece ser, rigorosamente, inventariado, preservado e divulgado, numa responsabilidade que deve

ser partilhada entre os organismos regionais, as escolas e a população em geral.

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

1. Criação de uma Base de Dados Regional de inventariação e classificação do Património

Regional Imaterial.

2. Maior aposta na “Educação para o Património”, através da criação, nas escolas da RAM, de

oficinas/clubes “Patrimónios”, onde seriam desenvolvidas atividades no âmbito do património

cultural, como visitas de estudo, trabalhos de pesquisa e de divulgação do legado patrimonial,

palestras.

3. Maior apoio financeiro, técnico e logístico para a recuperação e preservação do património

privado, nomeadamente apoio no acesso a verbas regionais, nacionais e europeias ou no

recurso a créditos sem juros ou com juros bonificados.

4. Reforço da atribuição de benefícios fiscais às empresas/ instituições que, à semelhança da

lei do Mecenato, desenvolvessem parcerias com as escolas, no sentido de disponibilizarem

transporte para a realização de visitas de estudo e outras atividades de natureza cultural.

Uma Questão (relacionada com o tema)

1. Que políticas estão a ser desenvolvidas para inventariar, classificar e preservar o Património

Imaterial da Região?

Identificação dos Deputados Eleitos

1.ºEfetivo: Ana Matilde Carvalho Viveiros

2.º Efetivo: Tomás José Franco Martins

1.ºSuplente: Catarina Leonor Pestana Vieira

2.º Suplente: Matilde Castro Nunes

Identificação do Jornalista

Leonor Moniz Vieira

Proposta de tema para a próxima edição do PJR

O Futuro da Educação


