
Reflexão Pessoal
Ser livre é 
ser portador 
de sonhos, 
de desejos e 
ambições. É 
uma inces-
sante busca 

do conhecimento de nós próprios 
e da Sociedade onde vivemos. Ser 
livre significa caminhar desprovido de 
amarras, é olhar a vida com os olhos 
da alma e poder alçar voos mais altos 
em busca de um sentido… Um sentido 
para a Vida. É sentir a sua verdadeira 
essência, é querer ser alguém melhor, 
contagiando os outros com esse 
mesmo alento.

Impõe-se o desafio! Quando 
questionados acerca da sua convicção 
política, junto da maioria dos jovens, 
predominam as interrogações e os 
silêncios, ainda.

 Neste momento, sinto que a minha 
convicção política é apenas uma: 
Liberdade. A Liberdade é a maior 
riqueza da Humanidade. Não há 
progresso, não há evolução, nem tão 
pouco elevação de nenhuma espécie 
com o cerceamento da Liberdade. 
Um País que castra a liberdade e os 
ideais do seu povo, uma entidade 
que não admite a partilha e a troca 
de ideias estão fadados ao fracasso! 
Há que acreditar nas mudanças e na 

esperança de um futuro promissor.

Foi com este espírito que subi um 
a um os degraus da escadaria da 
Assembleia da República, ficando 
contagiada com as suas vestes brancas 
e transparentes, a cada segundo que 
fluía, e, por mera metamorfose, um 
mundo novo vislumbrou ao transpor 
o patamar de tão faustoso edifício do 
Palácio de São Bento. 

Eis que entramos numa nova realidade, 
e, subitamente, somos pincelados com 
uma avalanche de conceitos, termos, 
palavras carregadas de significados 
cujos significantes nos eram até então 
desconhecidos. São novos conceitos, 
outras realidades. A Esquerda e a 
Direita ganham novas conotações e 
transformam-se em grupos políticos e 
partidários.  

Somos Deputados! E temos uma 
missão: lutar contra o Despotismo, 
poder absoluto e arbitrário, a 
Hegemonia com a máxima legitimidade. 
Aqui, defendemos os nossos ideais e 
participamos, civicamente, na defesa 
de um modelo Democrático melhor.  

E o turbilhão de palavras continua 
- Comissões, plenários, sufrágio, 
leis e decretos, regimentos, eleição, 
orçamento, crise, despesa pública, 
inflação, legislatura, deliberação, 

anteprojeto, abstenção, poder, 
Senado, desequilíbrios, setores 
distintos, Senhores Deputados, gerir 
a Nação, Crise Demográfica… deixan-
do-nos atordoados, expectantes, mas 
sobretudo, ávidos de conhecimento e 
experiências novas.

É imperativo que essa Nova Geração 
de Jovens, esses Deputados e 
Repórteres do Parlamento dos Jovens 
se consciencializem que são eles a voz 
que desponta para criar e louvar novos 
modelos Democráticos. Neste espaço, 
alargámos horizontes, ganhámos 
maturidade, numa tentativa incessante 
de busca de um mundo melhor, de um 
país mais justo e mais assertivo.

Sentada num degrau, de cor púrpura, 
da Assembleia, dei por mim a refletir 
que a nossa arma é lutar, lutar sempre, 
sem nunca deixar de querer ser livre! 

Se algo te prende, solta as amarras, as 
correntes, os medos e as fobias nem 
que para isso se solte um gemido, um 
soluço, um grito… Nada importa para 
ser livre! 

Não temas em subir a escadaria da 
vida, degrau após degrau e luta sempre 
porque é por detrás das nuvens negras 
e sombrias que o sol espreita e brilha 
intensamente.
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Novo ano letivo, nova participação do Agrupamento de 
Escolas de Nisa, sob o olhar atento e a orientação do 
nosso professor José Veríssimo. 

A motivação para desenvolver o projeto ganhou forma. 
Em meados de novembro, surgiram as primeiras sessões 
de debate entre as várias turmas do Ensino Secundário 
da nossa escola de modo a incentivar a participação de 
todos bem como elucidar conhecimentos a fim de raiarem 
as primeiras impressões sobre o tema eleito neste Projeto 
Parlamento dos Jovens-Secundário “Crise Demográfica” 
(emigração, natalidade, envelhecimento). 

Convite ao Deputado

Foi com enorme satisfação que acolhemos, no dia 
2 de dezembro, a vinda do Sr. Deputado, Dr. Pedro 
Marques, assim como a Exma. Presidente da 
Câmara de Nisa, Dra. Idalina Trindade, na sessão 
de esclarecimento, na Biblioteca Escolar. Foram 
debatidas e trocadas ideias relativas ao tema: 
“Crise Demográfica”, com uma participação ativa 
dos alunos do Ensino Secundário, da 
nossa Escola.

Surgiram duas listas, a lista V e a 
lista Z, lideradas pelos Deputados 
Sérgio Charneco e Gonçalo Marquês, 
respetivamente. No início de Janeiro, 
decorreu a campanha eleitoral, com 
ato eleitoral no dia 15 de janeiro, tendo 
ganho a lista V.

 Na sessão escolar que decorreu a 22 
de janeiro foram debatidas, com muito 
entusiasmo, as medidas de ambas 
as listas, com a fusão de várias 
propostas. Foram redigidos o Projeto 
de Recomendação assim como as 
três medidas que representaram o 
Agrupamento de Escolas de Nisa, na 
Sessão Distrital.

Sessão Escolar

O Despertar
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Subir o primeiro degrau… Sessão Distrital

 Foi com muito orgulho, que os Deputados Sérgio 
Charneco, Rui Bagulho, Tânia Serralha, Micael Moura, 
Sofia Graça e Gonçalo Marquês se deslocaram ao 
Instituto IPJ- Portalegre para aí representarem e 
defenderem o seu Projeto de Recomendação e as suas 
medidas. Estiveram presentes Deputados de 7 Escolas 
do Distrito de Portalegre. A Mesa da Sessão Distrital 
foi presidida pelo aluno Miguel Cardoso, da nossa 
Escola. Foram eleitos para representar o Círculo de 
Portalegre, os alunos Sérgio Charneco e Rui Bagulho do 
Agrupamento de Escolas de Nisa. A aluna Sofia Graça 
foi escolhida como repórter para acompanhar todo o 
processo, na Assembleia da República. 

Chegada à Assembleia…

Chegadas as Delegações, no dia 26 de maio, 
ao Palácio de S. Bento, os Jovens Deputados, 
Repórteres e Professores foram recebidos com 
apreço sendo distribuídos a todos, cartões de 
identificação, informações pertinentes sobre o 
Palácio de S. Bento e pequenas lembranças.

Segundo Degrau… A expetativa

No dia 26 de maio, dirigimo-nos para a Assembleia 
da República em Lisboa, acompanhados pelo 
professor Miguel Cardoso e partilhando a viagem 
com alunos oriundos de Campo Maior e do Círculo 
de Beja. O espírito de companheirismo e de 
partilha enriqueceu-nos e provou-nos o quanto 
essas experiências são únicas na nossa Formação 
Pessoal e Social.
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A nossa Primeira Caminhada 

Os Jovens Deputados foram distribuídos pelas 
várias Comissões, ficando os Deputados do Círculo 
de Portalegre na Comissão nº4, sala 6, juntamente 
com os Círculos de Aveiro, Braga, Açores, Coimbra, 
Porto, Viseu e Vila Real, e orientados pelos 
Deputados Rita Rato (PCP) e André Pardal (PSD).

A nossa Comissão contava com 32 Deputados 
onde foram apresentados e debatidos 4 Projetos 
de Recomendação focando o tema principal 
“Crise Demográfica (emigração, natalidade, 
envelhecimento)”, sob o olhar atento dos Repórteres 
dos vários Círculos. 

Numa segunda fase, ocorreram as inscrições à 
Mesa para debate do Futuro dos Jovens destacando 
os desequilíbrios entre o Interior e o Litoral tendo 
ganho o Projeto do Círculo de Braga. Os trabalhos 
das várias Comissões foram transmitidos em direto 
no canal AR TV, para agrado dos nossos familiares 
e amigos. 

Enquanto decorriam os vários 
debates, os Jovens Repórteres foram 
presenteados com uma visita guiada 
pelo Palácio de S. Bento, conhecendo 
as principais salas do Palácio, 
carregadas de história e curiosidades 
que captaram a atenção de todos 
nós. O Palácio de S. Bento, de estilo 
Neoclássico, outrora um mosteiro foi 
remodelado após a Revolução Liberal 
passando a ser a sede do Parlamento 
de Portugal.

 No topo da Escadaria Nobre, a 
Sala dos Passos Perdidos não 
passa despercebida, onde tivemos a 
oportunidade de partilhar os “Passos 
Perdidos” de muitos Portugueses que 
perderam realmente muitos passos, 
num vaivém à espera de contactar 
com os Deputados. 

A imperiosa Sala das Sessões, 
reconstruída após um violento 
incêndio em 1895, apresenta uma 
planta semicircular e disposição 

em anfiteatro, com uma acústica 
propícia ao debate, com a estátua 
representando a República. 

A Sala do Senado, a última a ser 
visitada mereceu uma atenção 
especial uma vez que aí decorreram 
os trabalhos do Parlamento dos 
Jovens. A guia explicou o estatuto, a 
eleição, a competência assim como 
o processo legislativo comum da 
Assembleia da República, fazendo, 
ainda, referência à sua organização, 
funcionamento e hierarquias. Foram, 
finalmente desmistificados muitos dos 
termos até então desconhecidos. 

Finalizadas a visita Guiada assim 
como as reuniões das Comissões, 
e aprovados os Projetos de 
Recomendação a apresentar na 
Sessão Plenária no dia seguinte, os 
Deputados, Jornalistas e Professores 
desfrutaram de momentos culturais, 
de convívio e de partilha, no Claustro 
do Palácio.

Visita ao Palácio
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Na Sala do Senado:  
Sessão Plenária

No segundo dia, voltámos a subir 
os já conhecidos degraus do 
Palácio de S. Bento e dirigimo-nos 
à Sala do Senado onde estava 
agendada a Sessão Plenária. A 

abertura desta mesma sessão coube 
ao Vice-Presidente da Assembleia 
da República, o Deputado Dr. Ferro 
Rodrigues. 

Seguidamente, ocorreram vários 
discursos por parte dos vários 
Representantes das Forças Políticas 

da Assembleia da República que 
se revelaram interessados nas 
propostas apresentadas pelos 
diferentes Círculos Parlamentares, 
com as intervenções dos Srs. 
Deputados Pedro Pimpão (PSD), 
Isabel Moreira (PS), Artur Rêgo 
(PP), Rita Rato (PCP), Mariana 
Mortágua (BE) e José Luís Ferreira 
(PEV).

Mais tarde, os porta-vozes dos 
vários Círculos questionaram 
os Deputados presentes 
com perguntas que incidiram 
principalmente sobre a situação dos 
Jovens quanto à empregabilidade, 
aos estudos, e ao futuro que nos 
reserva, sob a orientação do Sr. 
Presidente da Mesa da Sessão 
Nacional do Parlamento dos Jovens, 
João Cardoso.

Decorreu também uma conferência 
de Imprensa com o Presidente da 
Comissão Parlamentar de Educação, 
Ciência e Cultura, Sr. Deputado            
Dr. Abel Batista.

Uma das minhas perguntas ao 
Deputado:

Resido num Concelho do Alto 
Alentejo e estou em representação 
do Agrupamento de Escolas de 
Nisa, Círculo de Portalegre. Somos 
fustigados pelo abandono das 
nossas Terras, pela emigração 
para zonas Urbanas, inclusive para 
o estrangeiro por dificuldades ao 
nível da empregabilidade, cuidados 
de saúde primários que não são 
assegurados por carência de médicos 
e enfermeiros. O acesso à cultura 
é limitado não só a nível da oferta 
como também os índices de instrução 
e a pré-disposição para vivenciar 
atividades culturais não se manifesta 
da mesma forma que no meio Urbano. 

Conferência de Imprensa

Que medidas e soluções o Sr. 
Deputado Abel Batista e a Comissão 
a que preside, estão a implementar 
ou a pensar vir a fazê-lo, no sentido 

de combater as assimetrias entre os 
territórios Urbanos e os territórios 
Rurais?
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Mais um Projeto de Parlamento dos Jovens, mais um ano 
de novas experiências, novos temas a serem debatidos, 
mais um ano de novas amizades, mas também de novas 
conquistas!... Este ano, conseguimos subir mais um degrau 
nesta grande escada, fomos à NACIONAL representar o 
Círculo de Portalegre!

Muito Obrigado a todos aqueles que confiaram em nós 

Subindo o penúltimo Degrau…

para representar o nosso Distrito, em Lisboa, na Sessão 
Nacional.

Foi uma experiência única que jamais esqueceremos. 
Foi dignificante conviver com os Deputados, conhecer o 
Palácio de Belém, acompanhar o dia a dia do Trabalho 
Parlamentar. 

Um beijinho especial ao nosso Presidente da Mesa da 
Sessão Distrital  Miguel Cardoso que esteve à altura 
deste desafio! Mas, principalmente, aos nossos dois 
representantes Sérgio Charneco e Rui Bagulho.

Estamos todos de PARABÉNS !

 E um grande obrigado ao nosso Professor e Coordenador 
do Projeto, o Professor José Veríssimo e o Professor 
Miguel Cardoso que nos acompanharam ao longo de todo 
este Projeto. Esta é, sem dúvida, uma aposta de sucesso 
com uma adesão cada vez maior que vale a pena viver.

A Vida é uma caminhada, e nesta escadaria que é a Vida, 
nunca conseguimos alcançar o último degrau… É ele o 
alento que nos faz lutar e viver… 

 “(…)Saudai o Sol que desponta 
 Sobre um ridente porvir; 
Seja o eco de uma afronta 
O sinal do ressurgir. 
Raios dessa aurora forte 
São como beijos de mãe, 
Que nos guardam, nos sustêm, 
Contra as injúrias da sorte.”  

Hino Nacional., A Portuguesa

Última Etapa 

Durante a tarde, todos os Deputados analisaram 
e melhoraram as medidas a fim de selecionar 
as dez melhores que farão parte do Projeto de 
Recomendação Final.

Gostei particularmente desta medida:

- Criação e implementação de empresas universitárias 
por todo o País para Jovens empreendedores, livres de 
impostos, com apartado fixo, na própria universidade, 
permitindo, deste modo, o maior aproveitamento da 
formação especializada, cativando a contínua estadia 
dos Jovens Portugueses, alterando o regulamento das 
bolsas do Ensino Superior. (Medida 5 da Comissão 4)
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