
Projeto de Recomendação

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

Projeto de Recomendação

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas

propostas).

No âmbito do tema “Recuperação do Património Histórico e Cultural da Madeira”, a nossa escola

elaborou quatro medidas, contribuindo para a resolução de alguns problemas. Como sabemos, o

património é uma fonte de sabedoria, e por isso é nosso dever preservá-lo. Só assim as gerações

futuras poderão usufruir do legado que o passado lhes deixou.

Além disso, o património, que conta a história do povo madeirense, é procurado e apreciado por

todos aqueles que nos visitam. A nossa ilha, que vive essencialmente do turismo, precisa de

preservar o que mais tem de genuíno, partilhando a sua história e atraindo os turistas.

Por todas estas razões, devemos proteger e recuperar o património, que assume um papel

fundamental na construção da nossa identidade e do nosso futuro.

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

1. Criação de um registo no qual seja possível inventariar o património histórico e cultural da RAM.

2. Campanhas de sensibilização sobre a preservação do património histórico e cultural da RAM.

3. Criação de programas com recriações históricas/culturais relacionadas com os usos e costumes da

RAM.

4. Redução do IVA para todas as atividades de conservação e restauro do património histórico e

cultural regional.

Uma Questão (relacionada com o tema)

1. Qual a razão para não se dotarem os quadros de pessoal com responsabilidade na salvaguarda do

património nos diferentes organismos da Região?
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