
Anexo II

Identificação da Escola: Escola Básica e secundaria da Ponta do Sol

Projeto de Recomendação

Exposição de motivos:
A cultura enriquece as nossas vidas quotidianas de inúmeras formas. O património
constitui uma fonte de identidade e coesão territorial.
Os monumentos de um povo são o reflexo da sua identidade como Nação, e como
portadores de mensagens do passado são inspiração para as gerações futuras, são o
testemunho vivo e atual do desenvolvimento histórico de um País. Atendendo à Carta de
Veneza (1964) “… A humanidade tem vindo progressivamente a tomar maior consciência
da unidade dos valores e a considerar os monumentos antigos como uma herança
comum, assumindo coletivamente a responsabilidade da sua salvaguarda para as
gerações futuras e aspirando a transmiti-los com toda a sua riqueza e Autenticidade.”

Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)
1. Envolvimento da população local: atividades diversas para transmissão de
conhecimentos a escolas locais e outras associações, tais como grupos seniores.

2. Divulgar o património existente, como forma de o dar a conhecer e preservar através
de publicações de guias de monumentos e outras publicações relacionadas; criação de
websites interativos; visitas virtuais, etc.

3.Classificar os monumentos como “Monumentos de Interesse Nacional”, para concorrer
a fundos europeus para preservação e restauro.

4. Workshops para as populações locais, como forma de sensibilização para a existência
de património privado de grande importância e interesse histórico e cultural que deve
ser preservado e não adulterado.

Uma Questão (relacionada com o tema)
Sr/a. Deputado/a,
Enquanto deputado da Assembleia, já participou em algum debate sobre a Recuperação
do Património Histórico e Cultural da Madeira.

Identificação dos Deputados Eleitos
1.º Efetivo: Luana Maria Coelho da Silva
2.º Efetivo: Simone Carolina Mendonça dos Santo

1.º Suplente: Daniela Liliana Vieira Dias
2.º Suplente: Raquel Ferreira Pereira

Identificação do Jornalista

Daniela Liliana Vieira Dias

Proposta de tema para a próxima edição do PJR
Aquecimento global


