
             
 

Identificação da Escola: Escola Básica 2/3 do Caniçal 
 

 
Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as 
medidas propostas). 
Património é o conjunto de bens e expressões dos nossos antepassados que chega até 
nós, cidadãos do presente, em forma de Herança Cniooletiva. Um Património - Herança, 
que recebemos, seja como Património Construído, seja através de tudo o que não sendo 
visível no território, faz também parte da nossa vida coletiva, dos nossos usos e costumes 
e que constitui o nosso Património Cultural. 
Cabe-nos, a nós, cidadãos que recebemos esta Herança Coletiva, acolher, recolher, manter 
e conservar de modo a que ela passe, tão rica e preservada quanto possível, às gerações 
vindouras, num elo que não deve quebrar-se, mas antes reforçar-se e robustecer-se, não 
obstante as gerações que vão passando. 
 

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

Medida 1 – Recuperar e preservar os Caminhos Reais e as Veredas - primeira grande rede 
viária de ligação das freguesias e lugares madeirenses entre si. 

 

Medida 2 – Fazer o registo de propriedade de todas as expressões do nosso Património 
Cultural que sejam passiveis de serem pirateadas e/ou roubadas. 

 

 Medida 3 – Criar um projeto escolar de Clubes do Património cuja atribuição horária não 
esteja incluída no crédito global das escolas e que sejam coordenados a nível Regional; 

 

Medida 4 – Criar um concurso de promoção de escritores e poetas regionais que comece 
ao nível das freguesias de cada concelho e finalize com a representação Regional de todos 
os concelhos. 

 
Uma Questão (relacionada com o tema) 

1. Ex.mo (a) Senhor (a) Deputado (a), do seu ponto de vista, quais são as principais 
ameaças que se colocam à atualização e preservação do nosso Património Cultural? 
 

 
Identificação dos Deputados Eleitos 

1.º Efetivo: Mariana Nunes Sousa 
2.º Efetivo: Madalena Nunes Alves 

 

1.º Suplente: Joana Francisca Lomelino Calaça 
2.º Suplente: Maria Beatriz Alves Nunes 
 

 
Identificação do Jornalista  

Analisa Beatriz Alves Nunes 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

As alterações climáticas e o seu impacto na sociedade. 
 

 


