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Identificação da Escola: Básica e Secundária Diogo Bernardes
Circulo: VIANA DO CASTELO
Sessão: SECUNDÁRIO

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Para a E.B.S. Diogo Bernardes, o tema proposto, “A República”, reveste-se de uma
importância e pertinência tal que se torna imperativo da nossa parte uma discussão séria,
com apresentação de propostas estruturais e capazes de tornar real um novo “status quo”
Nacional, capaz de nos retirar da letargia do presente.
Perto que estamos de assinalar os 100 anos da República, não podemos deixar de salientar
que, ao comemorarmos esta efeméride, estamos igualmente a pactuar com tempos foram
tudo menos favoráveis para a res publica, que atravessa ainda hoje uma agonia generalizada.
A curta história deste regime, imposto pela força e carente de legitimidade, com todo o
atropelo democrático que o caracterizou, culminou hoje em Democracia, mas esta é em nada
parecida com aquela que fora em Abril sonhada. Desacreditada e corrompida, é esta a
República à qual se impõe uma séria reflexão, e uma profunda introspecção sobre quais os
desígnios da Nação para o futuro próximo. Neste contexto, necessário é que se discuta, franca
e abertamente, os propósitos do Regime Republicano e a solução estrutural de Poder do
Estado que este oferece. Sendo assim, propomos que se concretize o princípio de Soberania
Popular para investir o Povo da voz que lhe foi negada e pronunciar-se livremente em
Consulta Popular sobre a forma como deseja ser governado.
Pensamos igualmente que, face à grave crise político-institucional que atravessamos, à qual
se junta a grave crise estrutural do País (educação, justiça, saúde, família, agricultura,
indústria, infra-estruturas, etc.), está claro que as normas preconizadas na Constituição de
1976 não oferecem solução. A Constituição acaba colocando na boa-fé dos agentes políticoestaduais toda a capacidade de governação, não possuindo instrumentos capazes para
desbloquear questões institucionais nem uma organização dos Poderes consistente com a
realidade político-social do País, sendo esta base trémula a causa de grandes males que hoje a
Nação atravessa. Conseguinte, propomos uma concertação geral da Sociedade Civil e dos
agentes políticos para a realização de uma Revisão Constitucional Extraordinária, senão
mesmo a criação de novo Texto Constitucional, de modo a, através de uma nova Ordem
Constitucional, resolver permanentemente os entraves estruturais colocados hoje pela
obsoleta organização do Estado Português.
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Portugal é um caso sui generis entre as Nações, no sentido em que não assinala oficialmente
o dia da sua Fundação como Nação nem comemora a sua Independência Nacional. Por este
facto, propomos que o dia 5 de Outubro de 1143 (Data de Celebração do Tratado de Zamora)
seja reconhecido e assinalado pelo Estado Português como Dia da Independência Nacional de
Portugal, tornando o dia 5 de Outubro o Feriado Nacional por Excelência da Pátria.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. A Realização de uma Consulta Popular à Sociedade Portuguesa e consequente Discussão

Pública do Modelo de Regime Político a vigorar em Portugal.

2. A Implantação de uma nova Ordem Constitucional, através de uma concertada Revisão
Constitucional Extraordinária.

3. A Instauração do Dia da Independência da Nação Portuguesa – Dia 5 de Outubro de 1143 –
a ser celebrado em Feriado Nacional a 5 de Outubro.

