
 

             
 

PARLAMENTO JOVEM – XXII 
“A RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL” 

Identificação da Escola: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre – Câmara de Lobos 
 

Projeto de Recomendação 
Exposição de motivos: 
A pandemia pelo Sars – Cov 2 mudou a nossa vida. As prioridades alteraram-se, as 
entidades governamentais continuam a se debater com a necessidade de controlar o 
contágio e o confinamento foi uma das estratégias adotadas, mas que fragilizou a 
economia, a sociedade e a cultura. No entanto, a pandemia foi também um alerta para a 
Humanidade, que nos sensibilizou e mobilizou a todos para proteger/salvar vidas, mas 
também, a seu tempo nos levou a tomar consciência que a nossa herança natural, 
histórica e cultural devia ser preservada pois é o nosso principal legado para as gerações 
futuras. Perante este panorama, em que é evidente que o nosso património histórico e 
cultural foi nalguns casos, esquecido, a bem de outras prioridades, será necessário 
encontrar soluções, estratégias que permitam corrigir o estado de degradação e mesmo 
de abandono de parte do nosso património material e imaterial. 
 

Medidas Propostas:  
1.Pintar murais com temas alusivos à história, à cultura e às suas gentes, de forma a 
manter “viva” as tradições. As entidades locais lançariam um Projeto a ser desenvolvido 
nas escolas e o projeto vencedor seria o responsável pela realização do mural.  
 

 

2. Criar Ateliês em que os jovens podiam aprender e até colaborar no restauro de 
pequenas peças (presépios e outras figuras em olaria ou madeira). 
 

 

3. Dar apoio financeiro (bolsas de apoio) para que os artistas (pintores e escultores) 
recebam nas suas oficinas jovens para que aperfeiçoem o seu talento e gosto pela arte. 
 

 
4. Criar equipas de “Amigos da Natureza”, em que participariam jovens, a decorrer 
sobretudo nas férias de verão. Nestas equipas, teriam a oportunidade de percorrer as 
nossas levadas e “caminhos reais” e desta forma ficariam a conhecer a sua história e as 
espécies da fauna e da flora local, ao mesmo tempo que estariam atentos a situações de 
risco para a natureza e inclusive, para a própria preservação desse espólio. 
 

  Uma Questão (relacionada com o tema) 

1.Senhoras e Senhores Deputados: Como sensibilizar e motivar o cidadão comum a ser 
agente de defesa e preservação do património histórico e cultural? 

Identificação dos Deputados Eleitos 
1. Efetivo: Margarida da Silva Andrade 
2.º Efetivo: Ana Catarina da Câmara Sousa 
1.º Suplente: Isabel Margarida Pestana Figueira Barros Beno 
2.º Suplente: Maria Leonor Mateus Câmara 

Identificação do Jornalista  
João Bernardo de Oliveira Gomes Luís 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  
- Saúde Mental nos Jovens. 
- A Sustentabilidade do Planeta. 
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