
1 

 

 

 

 

 

Crónica de Lisboa 

Parlamento dos Jovens 2011 

 

No dia 29 de Maio de 2011 realizei a minha primeira viagem ao continente, 

(apesar das variadas oportunidades que já haviam surgido para isso, por ter família 

residente em Leiria).  

Esta viagem foi realizada no âmbito da actividade “Parlamento dos Jovens” e 

fomos participantes desta fase Nacional porque já havíamos ultrapassado com sucesso 

as fases Escolar e Regional. O tema deste ano lectivo, para o secundário, foi “Que 

futuro para a educação? ” e teve como objectivos fazer os alunos reflectirem sobre as 

necessidades que sentem como estudantes e sobre os factores que podem potenciar mais 

sucesso. 

Nesta viagem fui desempenhar o papel de jornalista e os meus dois colegas, o de 

deputados. Partimos da Ilha Terceira durante a tarde e fui junto com o Jácome Ferreira, 

com o Emanuel Sousa e com a Professora Conceição Prudêncio para uma longa viagem 

de duas horas de avião, o que foi exaustivo. Isto é, para não falar do trânsito, da 

confusão e da temperatura sufocante de Lisboa. A viagem de táxi, do aeroporto para a 

pousada do Inatel de Oeiras, foi demorada devido ao movimento rodoviário, mas 

sempre lá chegámos.  

Na manhã do dia 30 chegaram os deputados e jornalistas representantes das 

escolas das Regiões Autónomas e de alguns Distritos de Portugal. Após esta chegada, 

fomos todos tomar o pequeno-almoço (que era delicioso tal como todas as outras 

refeições às quais tivemos direito). 
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Ainda neste dia, tiveram lugar os trabalhos das Comissões que estavam 

planeados, em salas devidamente identificadas no Palácio de S.Bento. Os meus colegas 

de escola, juntamente com os de mais duas dos Açores, participaram na 2ª Comissão. 

Cada comissão tinha como objectivo debater as várias propostas dos diferentes 

Projectos de Recomendação, com vista ao apuramento consensual de uma Projecto 

único a submeter ao Plenário do dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

Nós, os jornalistas, tivemos a oportunidade de sermos guiados pelo Palácio. 

Cada sala, a sua devida explicação histórica feita pelas senhoras guias que tinham uma 

memória incrível. 

O dia seguinte foi bastante preenchido, visto que tivemos de nos levantar muito 

cedo para ir novamente para a Assembleia da República, a fim de dar continuidade aos 

trabalhos que ali nos tinham levado.  
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O debate da Sessão Plenária pareceu-me entusiasmante, porque se notavam 

nervos à flor da pele em muitos dos “deputados por um dia” e porque pareciam levar 

aquela situação muito a peito. Talvez por isso, existiu alguma dificuldade, da Presidente 

de Mesa, em impor a ordem e aplicar o Regulamento. Mas ninguém é perfeito e se o 

Regulamento existe, é para nos guiarmos por ele, não para o digitalizarmos para o 

cérebro. 

 

A conferência de imprensa foi o ponto alto dos jornalistas. Nesta, pudémos fazer 

perguntas ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, seguindo-se as respostas 

e esclarecimentos da sua parte. O Dr. Luís Fagundes Duarte identificou o “Parlamento 

dos jovens” como sendo dos programas mais importantes da Assembleia da República e 

afirmou que quem tentar terminar com este programa está a cometer um crime perante o 

futuro. 
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No final da Sessão Plenária foi aprovado um Projecto de Recomendação com 10 

medidas, que os jovens deputados esperam ver contempladas nas políticas de quem nos 

governa. 

Após as despedidas, o grupo açoriano foi passear pelas ruas de Lisboa e 

conhecer ou relembrar alguns factos históricos, explicados pela professora Margarida 

Alves da Escola de Angra, relacionados com os locais visitados.  

Para mim, foi bastante marcante o momento em que, ao passarmos na rua, um 

senhor com uma boneca na mão, numa espécie de ilusionismo, fez com que esta 

bonequinha me mandasse um beijo. Pela primeira vez senti mesmo a sensação de estar a 

comunicar com um ser inanimado, coisa que nunca tinha sentido. Mais tarde, fomos 

todos às compras ao Vasco da Gama e lá jantámos. 

No dia seguinte, tivemos novamente de nos levantar bem cedo e, muito 

ensonados, fomos para o aeroporto para, no primeiro voo, regressarmos. 

Lisboa é muito bonita, e acho que era bem capaz de me habituar a viver num 

lugar grande como este. Mas não troco sobretudo a segurança e tranquilidade que 

contém o meu cantinho do céu: a Ilha Terceira. Aqui não vejo gente a dormir na rua, 

nem pessoas com necessidades exageradas, nem demasiado movimento ou stress que 

faz as pessoas individualistas a ponto de reduzir a nada as ligações e comunicação entre 

si. 
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Nesta viagem existiu um pouco de tudo mas, sobretudo, um aumento enorme de 

cultura geral. Agora tenho uma noção diferente do que é a política, de como vivem os 

políticos, do realismo das sessões que vemos na televisão e dos mecanismos que usam 

para que esta realidade aconteça. 

Já tinha participado na actividade “Parlamento dos Jovens” no Ensino Básico, no 

ano anterior, mas não fomos bem sucedidos e as coisas não eram levadas tão a sério. 

Além de seriedade também existiu mais socialização e momentos muito descontraídos. 

Julgo que é de louvar o desempenho de todos os deputados e jornalistas presentes nesta 

Sessão, porque cada papel era importante e cada intervenção era um passo para a 

construção de um melhor futuro para a Educação. Esta melhoria pode não ser algo 

notório a curto prazo mas, para os nossos filhos, pode ser significativo, porque o futuro 

não termina em nós. 

Com esta experiência cresci e aprendi que a política democrática é isto mesmo: 

expor ideias, defendê-las e sujeitá-las à aprovação ou rejeição da maioria. 

 

Escola Secundária Vitorino Nemésio, 

23 de Junho de 2011 

Vânia Pereira (10º Ano. Turma J) 

 

 

 

 

 

 

 


