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 Secundária de Monção
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

O tema proposto para este ano, “A República”, desperta grande interesse pela sua
profundidade e reflexão a que obriga.
Em Portugal, a República foi instaurada por uma razão: oposição ao regime monárquico
considerado opressor, sem respeito para com os cidadãos e suas vontades. Estas ideias foram
fomentadas pela proximidade cultural da elite social portuguesa com a França, primeiro país
da História pós-antiguidade a ser uma República. A República foi, portanto, o sistema
adoptado por ser o regime avant-gard da sociedade ocidental. Esta visão era partilhada
apenas entre a já referida elite e as sociedades secretas, como a Carbonária e a Maçonaria,
que rapidamente difundiram os seus ideais pela sociedade. Foi fácil, então, fazer a população
aceitar a República sem que esta fosse realmente compreendida e até hoje assim é.
A existência de um sistema político é essencial, é a base de qualquer sociedade organizada.
Não faz sentido, por isso, questionar a sua existência, mas o que deve ser alvo de reflexão é
sim a sua natureza. A dúvida é parte essencial para se atingir o conhecimento, e assim se não
duvidarmos do actual sistema político não saberemos se este é efectivamente o melhor. A
verdade é que há cem anos que a forma de governo em Portugal é a República, tomando-se
por verdade irrefutável que é o melhor sistema, nunca tendo sido discutidas as vantagens e
desvantagens inerentes a este e questionada a vontade de todos os cidadãos.
Cem anos volvidos, chegou a hora de repensar o tema, a fim de obter uma análise objectiva
de um século de políticas republicanas tendo em conta os seus inúmeros contributos para o
desenvolvimento social mas também não esquecendo os seus erros inegáveis.
Um dos principais erros da República Portuguesa é o facto de um dos seus maiores deveres
ser garantir a liberdade do povo português e a defesa dos interesses superiores da Nação e
por vezes estes não tem sido defendidos da melhor maneira. Várias foram as situações em
que Portugal se viu obrigado a subjugar-se a potências mundiais sem que dai retirasse
qualquer proveito. Estas políticas republicanas revelam um medo que não é compatível com a
luta pela afirmação de Portugal no contexto mundial e muito menos é próprio de um povo
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outrora tão destemido, empreendedor, guerreiro.
Uma das últimas medidas em que Portugal se submeteu a uma autêntica humilhação pública
foi na submissa aceitação do novo Acordo Ortográfico. Como pode ser possível um país que
recebeu a sua língua como herança cultural portuguesa, exigir ao país matriz um “acordo”
ortográfico em que não existe reciprocidade, nem qualquer benefício e que nada mais é
senão um atentado a mais de um milénio de evolução linguística? Um verdadeiro acordo
apenas poderá nascer de sérias e francas apreciações por parte dos melhores linguistas do
espaço Lusófono, tendo em vista eliminar mutações e privilegiar a herança latina e não de
negociações encobertas vilipendiantes do património cultural de todos e cada um.
Vemos assim o quão necessário é discutir a vida política actual e a necessidade de ter um
sistema governativo em que os cidadãos possam depositar toda a sua confiança e no qual
possam acreditar verdadeira e fundadamente.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Promover um debate público sobre a República em Portugal e no qual seja discutida a sua

legitimidade e reais vantagens em relação aos alternativos sistemas políticos. Este debate
deverá ser sucedido de consulta popular relativa à continuidade ou não do actual sistema.

2. A rejeição imediata e categórica deste Acordo Ortográfico por parte do Estado Português.
Este só poderá entrar em vigor quando todos os países de língua oficial portuguesa o
ratificarem e portanto esta situação ainda pode ser invertida.

3. Como República deve ser sinónimo de igualdade, alterar a Constituição Portuguesa de
modo a impedir a formação de partidos de extrema esquerda tal como impede actualmente
a formação de partidos de extrema direita.

