
 
 

 
 

 

Deliberações do Júri do Prémio “Reportagem Parlamento dos Jovens” 2008 
 
 
A 16 de Julho de 2008, pelas 16.00 horas, reuniu o Júri do Prémio “Reportagem 
Parlamento dos Jovens” para apreciar as candidaturas das 58 Escolas concorrentes 
(29 do ensino secundário e 29 do ensino básico), referentes às Sessões do 
Parlamento dos Jovens de 2008. Participaram na reunião o Presidente da Comissão 
de Educação e Ciência, Deputado António José Seguro, os Deputados Maria Júlia 
Caré (PS) e Ribeiro Cristóvão (PSD) e Jesuína Ribeiro, em representação da 
Secretaria de Estado da Educação, Sílvia Costa, em representação do Instituto 
Português da Juventude e Maria Luísa Viegas Bennett, em substituição da 
Coordenadora da Equipa de Projecto “A Escola e a Assembleia”.  
 
Foram tomadas, por consenso, as seguintes deliberações que tiveram em conta a 
apreciação da correcção e pertinência da informação, a criatividade na sua 
apresentação, o sentido crítico e o impacto na comunidade educativa:  
  

1. Atribuir o Prémio “ Reportagem Parlamento dos Jovens” relativo à Sessão 
do ensino secundário ao jornal “Brisas de Estrasburgo”, da Escola 
Secundária Rodrigues Lobo (Leiria), com reportagem de Mariana Pereira. 

2.  Atribuir o Prémio “ Reportagem Parlamento dos Jovens” relativo à Sessão 
dos  2º e 3º ciclos do ensino básico ao jornal “ Sementinha”, do Colégio 
Campo de Flores (Setúbal), com reportagem de Carlos Casimiro. 

3. As reportagens das Escolas vencedoras serão divulgadas, a partir de 
Setembro, no espaço dedicado ao Parlamento dos Jovens no sítio 
parlamentar.  

4. As Escolas e respectivos repórteres receberão, como prémio, livros e 
objectos editados pela Assembleia da República e pelo Ministério da 
Educação.  

5. Às bibliotecas de todas as Escolas candidatas serão, igualmente, 
oferecidos livros editados pela Assembleia da República e pelo Ministério 
da Educação. 

6.  Atribuir aos dois repórteres premiados um diploma relativo ao Prémio 
Reportagem 2008. 
 

O Júri decidiu ainda incluir no Regulamento do Prémio “Reportagem Parlamento dos 
Jovens”, para a edição de 2009, a possibilidade de atribuição de menções honrosas a 
Escolas candidatas, bem como a definição de limites no que respeita à extensão dos 
trabalhos.  
 
 
 

Anexo 
 
Edições da Assembleia da República atribuídas aos premiados: 
   

1. A repórter do jornal “ Brisas de Estrasburgo” irá receber: 
 

http://app.parlamento.pt/webjovem2008/documentos/EscolasPremioReportagemSecund 2008.pdf
http://app.parlamento.pt/webjovem2008/documentos/EscolasPremioReportagemBasico2008.pdf
http://app.parlamento.pt/webjovem2008/documentos/EscolaSecundariaRodriguesLobo.pdf
http://app.parlamento.pt/webjovem2008/documentos/ColegioCampoFloresReportagem.pdf
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Edições da Assembleia da República – “Joshua Benoliel – Repórter Parlamentar”, 
“Repórteres e Reportagens de 1ª Página Vols. I e II”, ”AR - 13 Fotografias de 
Mariano Piçarra”, “Livros Proibidos no Estado Novo”, “Como se faz uma lei” e o 
CD-ROM “Visita virtual interactiva, Assembleia da República, Palácio S. Bento ”. 
 
Objectos editados pela Livraria Parlamentar: 
- PEN (igual à que foi oferecida aos deputados na Sessão Nacional)  
- Mochila do Parlamento dos Jovens 2008 
- Esferográfica roller (AR) 
 
2. O repórter do jornal “ Sementinha” irá receber: 
 
Edições da Assembleia da República - “A Longa História do Poder” de Ana Maria 
Magalhães e Isabel Alçada, ”A Constituição”,  “25 de Abril”, “O Busto da 
República”, o “Palácio de S. Bento e o Parlamento”, “Como se faz uma lei” e o CD-
ROM “Visita virtual interactiva, Assembleia da República, Palácio S. Bento”. 
 
Objectos editados pela Livraria Parlamentar: 
- PEN (AR)  
- Mochila do Parlamento dos Jovens 2008  
- Esferográfica roller (AR) 
 
3. Às Escolas vencedoras serão oferecidas, para as respectivas bibliotecas, as 

seguintes edições:  
 

“O Palácio de S. Bento e o Parlamento”, “Constituição da República Portuguesa”, 
 “Os espaços do Parlamento”, “Livros Proibidos no Estado Novo”, “25 de Abril”, “O 
Busto da República”, “A Constituição da República Portuguesa trocada por (para) 
miúdos”, “O Parlamento de Portugal”, “Como se faz uma lei” e o ”CD-ROM - A 
Constituição de 1976: Debates/Sons /Imagens /Cartazes da campanha 
eleitoral”.  

 
4. Às Escolas candidatas, para as respectivas bibliotecas :  

 
“Os espaços do Parlamento”, “O Palácio de S. Bento e o Parlamento”, 
“Constituição da República Portuguesa” e “O Parlamento de Portugal”.  
 
5. As edições a oferecer pelo Ministério da Educação serão divulgadas 
oportunamente. Lista das edições ME 

 
 
 

Os prémios serão enviados às Escolas durante o mês de Setembro. 

 

 

http://app.parlamento.pt/webjovem2008/documentos/OfertasME2008.pdf

