
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo 

Circulo: Açores 

Sessão:  Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Aproxima-se o centenário da Revolução Republicana, data histórica e como tal deverá ser 

assinalada: o fim da Monarquia e a implantação da República. Sendo um acontecimento 

extremamente importante na nossa história nacional que marcou profundamente a 

sociedade, as instituições e a cultura no nosso país, deverá esta ser comemorada e 

relembrada por todos os cidadãos portugueses.  

Como todos nós sabemos, foi criada a Comissão Nacional para as Comemorações do 

Centenário da República (decreto lei nº 17/2008, de 29 de Janeiro) com a missão de preparar, 

organizar e coordenar as Comemorações do 1º Centenário da Implantação a decorrer 

oficialmente entre 31 de Janeiro e 5 de Outubro de 2010. No entanto, e apesar de apresentar 

um vasto conjunto de iniciativas comemorativas, sentimos que poucos têm acesso a grande 

parte desses eventos que se realizam nas grandes cidades do nosso país, nomeadamente, 

Lisboa e Porto, esquecendo vários concelhos e as regiões autónomas. O programa cultural 

apresentado pela Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República 

inclui exposições, teatros, concerto, cinemas, …, no entanto não chegam a todos. Como tal 

propomos o seguinte: 

 

 

 

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Propomos a inclusão de Unidades Didácticas no Currículo Nacional do Ensino Secundário, 
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independentemente da área, para que seja possível dar especial destaque a este tema e aos 

valores da cidadania, de forma a conhecermos a nossa história recente e a combater as 

elevadas taxas de abstenção cívica nos processos eleitorais que se têm verificado nos últimos 

anos. 

 

 

2.  Os Órgãos de soberania, os Órgãos do Governo regional, as Autarquias, Juntas de Freguesia 

deveriam trabalhar todos no mesmo sentido: dar a conhecer esta data histórica a todos os 

cidadãos, através de exposições e fotografias, exibição de filmes/documentários, convite a 

Monárquicos e Republicanos para debaterem os Prós e Contras. É importante realçar que 

estas actividades devem ser promovidas em todo o território nacional, dando especial ênfase 

ao papel do poder local (Autarquias e Juntas de Freguesia). 

 

 

 

3. Para uma participação activa na nossa República e aproveitando as novas tecnologias de 

informação e comunicação, sugerimos que seja criado um fórum on-line, anexado à página da 

Assembleia da República, onde todos os jovens poderão aceder aos debates na Assembleia, 

esclarecendo dúvidas, apresentando questões e opiniões, as quais devem ser respondidas e 

comentadas por Deputados da Assembleia da República. 

 


