
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 Profissional de Arqueologia - Ensino Secundário 

Circulo:  Porto 

Sessão: Distrital 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Foi a 31 de Janeiro de 1891 que no Porto, se tentou trocar o regime político em Portugal, 

acabando com a Monarquia, sistema vigente desde a Fundação da Nacionalidade Portuguesa. 

Os revoltosos não obtiveram os frutos desejados, juntando-se a partir daí, um conjunto de 

outros acontecimentos, nomeadamente o Ultimatum Inglês que tinha acontecido um ano 

antes e o continuo desgaste da alternância na governação do país entre Regeneradores e 

Progressistas, assim como uma economia debilitada, uma classe política desacreditada, que 

levaram ao 5 de Outubro de 1910.  

Depois de as elites republicanas terem tomado o poder e o terem imposto ao país, iniciou-se 

um período de grande instabilidade política, aliado a uma Primeira Guerra Mundial em que 

participámos e a um conjunto de reformas há muito esperadas para que Portugal recupera-se 

do atraso em relação à Europa mais evoluída, nomeadamente França e Inglaterra. Os anos 

foram passando e agudizou-se a instabilidade política com mandatos presidenciais curtos e 

polémicos, aliados a uma crise social que se arrastava dolorosamente. 

Se na Monarquia, o Rei não estava sujeito a eleições e o seu mandato não era auferido em 

urna eleitoral, por seu lado, o Presidente da República, apesar de emanar da vontade popular 

parecia que não era também muito consensual. 

Por tudo isto, eis que surgiu, à época, a solução para esses problemas, vindo de Santa Comba 

Dão, e que prometia “endireitar” as contas públicas e colocar na ordem a “rebaldaria” 

politico-partidária então vigente. Eis que surgiu António de Oliveira Salazar, o homem que 

governou Portugal quase meio século e que reduziu o cargo de presidente da república a um 

“ornamento” do Estado Novo, uma espécie de corta-fitas ou inaugurador oficial do regime. 

Com o 25 de Abril de 1974 e, passado o conhecido PREC – Período Revolucionário em Curso, a 

estabilização politica trouxe de novo a democracia representativa e deu um novo vigor ao 

cargo de presidente da república. Passadas quase 4 décadas dessa revolução, também feita 

pelas elites, vamos no quarto presidente, facto que demonstra a estabilidade do cargo ou em 

contrapartida, o “sossego” do posto. 



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. 

Só com a nossa intervenção, o nosso contributo e a nossa influência é que construiremos uma 

sociedade mais exigente, mais moderna e adequada ao século XXI que há poucos anos 

começou. 

 

 

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

 

1.  O garante de ensino superior gratuito pela República Portuguesa. 

 

 

 

2. Nacionalização de todo o Ensino Superior privado. 

 

 

 

3. Alteração das regras de eleição do Presidente da República, com a duração do mandato 

presidencial  de 8 anos, uma única vez.  

 


