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Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária D. Afonso III - Vinhais
Circulo: Bragança
Sessão: Escolar

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

A história diz-nos que desde sempre se lutou pelo poder, desde os animais menos evoluídos
até ao ser mais racional e pensante: o Homem.
Sempre soubemos defender o que mais queríamos, fosse de forma correcta ou não,
fosse o mais acertado ou não. E a necessidade é que comanda a vontade. Por isso, em
Portugal, no ano de 1910, sentiu-se a necessidade de criar um estado forte, que fosse
também legítimo,justo e tolerante , ou seja, um estado democrático, onde a voz de todos os
cidadãos se fizesse ouvir e contasse, de forma a que os seus direitos pudessem ser
assegurados.
Em democracia, quem se cala deixa-se governar e como já dizia um grande filósofo,
Sócrates, “Sob a direcção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos” e devemos
ser nós a escolher o nosso "general forte". E como jovens que somos, temos o direito de
escolher o nosso futuro, gerindo o nosso presente.
Foi esta a democracia que a república nos trouxe. Através dela ,o Homem conquistou
uma sociedade mais evoluída, instruída e justa.
Várias medidas foram estabelecidas para elevar o ser humano enquanto ser racional,
entre as quais se destacam: a lei que separa o estado da Igreja, passando estas a agir como
instituições e poderes autónomos, intervindo em distintos ângulos da sociedade; algumas
vitórias em termos dos direitos da mulher nomeadamente o direito ao voto, o direito ao
divórcio e o acesso ao emprego, ( a primeira mulher a exercer o direito de voto foi Adelaide
de Jesus Damas Brazão e Cabette) que ajudou a formar uma nação mais equilibrada,
mostrando um avanço na diminuição das assimetrias que até então se verificavam; direito à
greve e à manifestação sindical, criada para que o trabalhador pudesse manifestar a sua
opinião sem ser punido.
Apesar de muitos dos ideais da República não terem sido cumpridos, apesar dos
inúmeros erros que se cometeram e infelizmente se continuam a cometer, espera-se uma
continua evolução de uma nação que decidiu mudar o seu rumo há cem anos atrás.
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"Ontem é História,
Amanhã é um mistério,
Mas hoje, é uma dádiva.
Por isso é que se chama presente."

Autor desconhecido

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

1. Cultura crítica e democrática

Sendo a cultura

condição imprescindível para desenvolvimento e realização humanos,

propomos que:
- o estado incremente mais e melhores apoios (financeiros, logísticos…) para realização de
intercâmbios culturais;
- A nível de projectos achamos que não devem ser só implementados, devem ser criadas
condições para que se possam concretizar.

2. O Verde ( da bandeira), no ideário positivista e republicano ( séculos XIX e XX), simboliza
as nações que são guiadas pela ciência, neste sentido propomos um maior e mais eficaz
investimento para a

investigação ciêntífica - incremento de infra-estruturas, equipar

convenientemente e efectivamente os laboratórios , atribuição de bolsas, apoios de forma a
criar condições que motivem os cientistas portugueses a continuarem os seus trabalhos no
nosso país.
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3. O vermelho é a cor das revoluções democráticas que desde o século XVIII percorreram a
Europa. Simboliza a luta dos povos pelos grandes ideais de Igualdade, Fraternidade e
Liberdade. Na versão popular simboliza os sacrifícios do povo português ao longo da sua
história.
Neste âmbito, propomos maiores incentivos para combater o êxodo rural; a nível político, a
implementação de níveis de exigência e qualidade muito elevados - combate à
corrupção,tribunais exigentes, leis eficazes , renovação da classe política .

