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Nos dias 30 e 31 de Maio, numa 
iniciativa conjunta do IPJ – Instituto Português 
da Juventude e a Assembleia de República, 
realizou-se mais uma Sessão Nacional do 
Parlamento dos Jovens, no Palácio de S. 
Bento em Lisboa, este ano subordinado ao 
tema “Que futuro para a educação?”, muito 
pertinente, pois com a crise como pano 
de fundo, todos tememos, claro está, que 
também venha a ser afectada, em termos de 
fi nanciamento e atenção. Será que os nossos 
deputados estão prontos para enfrentar as 
difi culdades? A ver vamos.

Assim, após muito trabalho, e um grande 
esforço dos jovens deputados, Mário Pimenta, 
12º C, e Adriana Torres , 12º E, na preparação 
das fases anteriores, Sessão Escolar e Sessão 
Distrital, eis que é chegado o grande dia. 

Na bela cidade de Braga, cidade 
dos arcebispos, esperámos um pouco pelo 
autocarro em que já viajavam os nossos 
colegas do círculo de Viana do Castelo. Assim, 
juntamente com os nossos deputados eleitos 
na Sessão Distrital, Eduardo Gouveia e Magda 
Costa, da Escola Secundária Carlos Amarante, 
João Ferreira e Ana Moreira, da Escola 
Secundária Sá de Miranda, Ana Pereira e Janete 

Guimarães, do 
Externato Infante D. Henrique e 

Luís Faria e Patrícia Fernandes, da Didaxis 
- Cooperativa de Ensino de Riba d’Ave, lá 
partimos rumo à nossa capital, para mais uma 
etapa na caminhada de jovens deputados.

Chegando a Lisboa por volta das 13 
e 45 minutos, de imediato nos dirigimos à 
Assembleia da República. Os deputados 
entraram pela porta principal, e os professores, 
jornalistas e restantes convidados pela porta 
lateral. Os caros deputados depressa se 
dirigiram às respectivas comissões 
em que iriam debater não só 
os projectos de recomendação 
aprovados nas diversas Sessões 
Distritais, mas também aprovar 
as perguntas a ser dirigidas aos 
deputados da AR, no plenário do 
dia seguinte. Assim sendo, o nosso 
círculo tinha o seu projecto de 
recomendação a ser debatido na 
Comissão 3, coordenada por Michael Seufert, 
deputado do CDS-PP, Teresa Damásio, 
deputada do PS, e Maria João Godinho, 
assessora em representação da AR. Nesta 
comissão estavam igualmente a ser a ser 
debatidos os projectos de recomendação dos 
círculos de Santarém, Vila Real, Guarda e 
Madeira. Sendo o nosso círculo composto 
por dez deputados, seis tiveram assento nesta 
comissão e os restantes participaram como 
observadores na comissão 4 onde poderiam 
exprimir a sua opinião na deliberação dos 
projectos de recomendação dessa comissão.

Durante os trabalhos das comissões, os 
jornalistas tiveram a oportunidade de visitar 
algumas salas importantes do Palácio de 
S. Bento. O ponto de encontro foi a Sala 
dos Passos Perdidos, que parece mesmo 

ser uma sala onde “muitos 
passos se perdem”. Aí a nossa 
guia pôde contextualizar-nos 
historicamente, referindo em 
primeiro lugar o porquê do nome 
de Palácio de São Bento, ou 
seja, por ter surgido do mosteiro 
beneditino, construído no ano de 
1588. No entanto, com a extinção 
das ordens religiosas por D. Pedro 
IV em 1834, o edifício acabou por 
ser afecto à instalação do Palácio 
das Cortes, ou Parlamento. Depois, 
falou-nos um pouco acerca de alguns 
espaços importantes, bem como da 
sua história, que constituem o Palácio 
de São Bento, como a Sala dos Passos 
Perdidos, a Sala das Sessões e por fi m 
o Salão Nobre, que também pudemos 
visitar, por fi m informou-nos que 
todas as informações relacionadas com 
estas salas e mais espaços do palácio se 
encontravam no site da Ar.

A sala dos Passos Perdidos serve 
de centro a todos os encontros, esperas e 
mesmo desencontros entre os deputados, 
membros do governo e jornalistas. Esta sala 
é riquissimamente decorada com painéis 
pintados a óleo sobre tela por Columbano 
Bordalo Pinheiro. Interrogada sobre o 
signifi cado dos leões por cima das portas, 
a nossa guia rapidamente prestou o devido 
esclarecimento: os leões estão e sempre 
estiveram ligados ao poder. 

 A Sala das Sessões foi inaugurada em 
1903, e foi projectada depois do incêndio 
de 1895, e tem uma planta semicircular 
e disposição em anfi teatro, pelo que se 
designa por hemiciclo. Um dos aspectos 
importantes da sala diz 
respeito às galerias do 
primeiro piso, destinadas 
ao público, onde se podem 

ver 6 estátuas simbolizando a arte de legislar: 
a Constituição, a Diplomacia, a Lei, a 
Jurisprudência, a Justiça e a Eloquência, 

O Salão Nobre, noutros tempos o coro-
alto da igreja do antigo mosteiro, é a sala de 
visitas formal do governo, e nas suas paredes 
estão pinturas representativas das expedições 
portuguesas no mundo - Estado Novo

Terminada a nossa visita, pudemos 
então tornar à reunião das comissões, e assim 
assistir à parte fi nal dos trabalhos: aprovação 
do projecto de recomendação da 3ª comissão 
a apresentar em plenário, e escolha das 
perguntas a colocar aos deputados da AR, 
após o que o presidente deu por encerrados os 
trabalhos da comissão.
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Em seguida fomos, para o claustro, onde 
pudemos satisfazer os nossos apetites com 
um bom, delicioso e bem abastado lanche 
que nos esperava, para que assim fi cássemos 
prontos para a próxima actividade dos nossos 
jovens deputados. Para isso, dirigimo-nos 
à sala do Senado para aí assistirmos a um 
belíssimo espectáculo 
de violinos interpretado 
por “Os Paganinus” – a 
Orquestra de Violinos 
do Conservatório 
Regional de Setúbal. O 
silêncio na sala logo que 
os pequenos músicos 
começaram a mostrar 
os seus dotes no violino 
foi notável. Muito 
interessante foi por 
certo a apresentação, 
apenas através da música, uma pequena 
história, que consistia na imitação de um 
comboio. Após várias conversas no exterior, 
deu para perceber a óptima opinião com que 
todos fi caram em relação àqueles pequenos e 
grandes artistas.

Posteriormente, dirigimo-nos novamente 
ao claustro, onde iria ser servido o jantar. 
Desde logo fi cámos com insaciável apetite 
ao ver aquelas mesas com tão variadas e 
deliciosas sobremesas, mas primeiro, claro 
está, a sopa e o prato principal. O jantar 
estava óptimo e era muito saudável, mas o 
momento mais alto foi mesmo a possibilidade 
de conviver e conhecer mais de perto outros 
jovens de outros pontos do país.

No caminho até Almada pudemos 
apreciar a paisagem, admirar a Ponte 25 
de Abril, a vista sobre o rio e a lindíssima 
imagem do Cristo Rei na margem sul do Tejo, 
de braços abertos para nos receber. 

No dia seguinte, pequeno-almoço 
tomado e malas aviadas, rumámos de novo 
ao Palácio de S. Bento para mais um dia de 
muitos trabalhos para os jovens deputados. A 
viagem, um pouco demorada, 
por o trânsito da cidade ser 
mesmo caótico, levou-nos a 
esperar em enormes fi las de 
trânsito. Por fi m, chegámos à 
Assembleia da República, e 
logo nos dirigimos para a Sala 
do Senado, onde iria decorrer 
a Sessão Plenária, que se 
iria dividir em duas fases 
principais, uma primeira que 

de perguntas aos deputados da AR e a segunda 
em que se procederia ao debate e aprovação 
de um Projecto de Recomendação, de âmbito 
nacional, para posterior apresentação na 
Assembleia da República.

De acordo com o protocolo da abertura 
solene do Plenário a presidente 
de mesa, Mafalda Galhofo, deu a 
palavra ao Presidente da Comissão 
Parlamentar de Educação e Ciência, 
Dr. Luiz Fagundes Duarte, que fez 
uma pequena introdução da Sessão 
Plenária fazendo referência às 337 
escolas que participaram no projecto 
do Parlamento dos Jovens neste 
ano lectivo das quais 63 tinham 
sido eleitas nas Sessão Distritais 
num total de 126 jovens deputados 
presentes na sala. Após o discurso 

de abertura chamou os restantes elementos 
da mesa, vice-presidente, João Abreu, 1º 
secretário, João Ludovico 2º secretário Inês 
Lopes. Chamou também, os representantes 
dos partidos políticos para se proceder ao 
período de perguntas; Deputada Sara Cabral 
(PS), Deputado João Prata (PSD), Deputado 
Michael Seufert (CDS-PP), Deputada Rita 
Calvário (BE), Deputada Rita Rato (PCP) e. 
Deputada Heloísa Apolónia (PEV). Depois 
de dada resposta a todas as perguntas cada 
um dos deputados teve a oportunidade de 
intervir uma última vez, em resumo todos os 
deputados elogiaram a participação dos jovens 
nestas iniciativas, e também o seu poder de 
argumentação e de formulação de opiniões, 
em opinião conjunta, acharam as perguntas 
realizadas muito interessantes e pertinentes, 
é também de referir que todos incentivaram 
os jovens a continuar esta caminhada e deram 
alguns conselhos úteis para todos nós. 

A Deputada Sara Cabral referiu o 
seu orgulho em relação a este projecto, e a 
necessidade dos jovens continuarem com o 
seu espírito crítico, relembrou que o melhor 
acesso à informação permite formular opinião 
de modo mais consciente do que ao momento 
da sua própria geração, reforçou que devemos 
respeitar a opinião dos outros e participar 
civicamente no âmbito da nossa comunidade. 
O Deputado João Prata agradeceu a presença 
de todos e aproveitou para alertar os jovens no 
sentido de que “sejam audazes”, lembrando 
que “à critica juntem sempre acção” e que “é 
com o erro que se aprende a melhorar pois 
“a errar se faz caminho”.Incentivou todos a 
aprender a ser melhores cidadãos, a aprender 
a viver uns com os outros. O Deputado 
Michael Seufert referiu que uma boa lição a 
aprender com esta experiência (Parlamento 

dos Jovens) 
é a de saber 
confrontar as 
próprias ideias 
com outras 
contrárias, ver 
algumas das 
nossas opiniões 
d e r r o t a d a s , 
o u t r a s 
a p r o v a d a s 

e mesmo não conseguindo levar o nosso 
barco a bom porto, saber reconhecer que o 
próprio debate nos enriquece pelo que, nunca 
devemos desistir nem desanimar. A Deputada 
Rita Calvário agradece a todos “por estarmos 
a construir democracia”, afi rmando que o 
governo terá em conta as propostas ali trazidas 
pelos jovens. Por outro lado a Deputada Rita 
Rato, refere que nenhum direito adquirido 
veio como oferta mas como uma conquista, 
como por exemplo em relação à educação 
sexual nas escolas, que foi uma luta de muitas 
gerações e que todos temos direito à educação 
e à qualidade de ensino, por fi m a Deputada 
Heloísa Apolónia refere que “os jovens são 
o futuro (…), mas também são o presente” e 
que em Portugal a riqueza não está distribuída 
de forma justa. Terminadas estas intervenções 
deu-se por terminada a fase de perguntas aos 
deputados da AR.

No fi nal desta fase de 
perguntas foi então possível 
entrevistar alguns dos deputados 
nos corredores do Palácio. Numa 

primeira abordagem, em conversa com a 
Deputada Sara Cabral, e relativamente à crise 
em que Portugal se encontra, referiu que esta 
não é só de Portugal, pois não surgiu cá e que 
não fomos o único país afectado; sublinha 
depois a importância de não pensarmos 
só na crise, mas sim no que podemos fazer 
para a superar, menciona que a entrada do 
FMI e a dívida pública de Portugal estará 
na base de, medidas duras para todos, mas 
Portugal superará esta crise, como já superou 
outras; afi rma ainda que a importância está 
na contribuição de todos. Em relação à sua 
opinião sobre a reprovação do PEC 4, que 
levou à crise política, Sara Cabral refere que 
o PSD, guiando-se pelas sondagens da altura, 
achou que a melhor maneira se atingir o 
governo era provocando uma crise política, e 
não haveria melhor altura do que esta, pois a 
reprovação do PEC 4 não mudaria nada, uma 
vez que algumas da medidas implementadas 
pela troika, estavam incluídas nesse PEC. 

Passando depois ao Sr. Deputado 
João Prata, e  relativamente ao que 
será o futuro da educação, no meio 
desta crise, menciona que, como 

todos os sectores, a educação também será 
um dos afectados, pois a crise vai obrigar 
a um esforço de todos, para que haja uma 
redução de gastos. Refere que “a educação 
será sempre um património”, por isso, e em 
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conjunto com os outros partidos, tentaram (e 
tentarão) não prejudicar a educação. Defende 
com afi nco que todos os estudantes deveriam 
esforçar-se para ser sempre melhores, pois há 
um investimento que está a ser realizado, a que 
muitos não podem ter acesso, e não se pode 
desperdiçar. Sobre o problema de alguns bons 
alunos, não conseguirem ingressar no ensino 
superior devido a problemas fi nanceiros, 
o Miguel Prata refere as políticas sociais 
(bolsas, alojamentos universitários, etc.), para 
ajudar esses alunos, mas não deixa de afi rmar 
que tem consciência que, por vezes, essas 
políticas falham, mas que ele quer acreditar 
que o nosso país não deixa ninguém, com um 
bom potencial sem prosseguir os seus estudos.

Logo de seguida, na 
conferência de imprensa com 
o presidente da comissão 
Parlamentar de Educação e 
Ciência, Dr. Luiz Fagundes 
Duarte falou do projecto, 
Parlamento dos Jovens, 
dizendo que é uma iniciativa 
justa do parlamento, que se 

alguém acabar com este programa, será como 
acabar com a juventude, e que não deverá ser 
por causa da crise que venha a ser afectado. Em 
suma, haverá sempre medidas que melhorem 
esta iniciativa. Quanto ao futuro da educação, 
reconhece haver sinais que o preocupam, 
como por exemplo, o facto do latim, que é a 
base da nossa língua, já quase se não leccionar 
nas escolas nacionais, ao passo que, pelo 

contrário, se dá muita importância às ciências 
e à matemática. Deste modo podemos estar 
a criar “engenheiros analfabetos”. Referiu 
ainda as diferenças entre o ensino secundário, 
e o ensino superior, referindo que o ensino 
secundário abrange uma área vasta e vai 
ao encontro das preferências de cada um, 
enquanto no ensino superior, se escolhe uma 
área mais específi ca que vai ao encontro da 
personalidade de cada um. Outro dos pontos 
que achei importantes foi a referência de 
Portugal estar negativamente ligado ao 
facto de existirem alunos que não ingressam 
no ensino superior devido a não poderem 
fi nanceiramente, pois está na lei que todos 
temos direito à educação.

Logo em seguida fomos para o Senado 
novamente para terminar o plenário, que 
continuara a decorrer durante as entrevistas e a 
conferência de imprensa. A presidente reiniciou 
a sessão passando de imediato à logo a votação 
das propostas de eliminação, e em seguida as 

propostas que fi cariam 
na Recomendação 
fi nal, pois das doze 
a n t e r i o r m e n t e 
aprovadas, só 
poderiam fazer parte 
da Recomendação dez, 
assim e depois de todas 
as votações realizadas, 
a presidente deu a 
palavra novamente ao 
Sr. Deputado Luís 
Fagundes Duarte, que 
apenas pronunciou 
algumas palavras de 
agradecimento a todos 
os presentes, passando 
de seguida à entrega 
dos diplomas aos deputados participantes. 
Para terminar a sessão da melhor forma, todos 
cantámos o hino de Portugal, que todos nos 
orgulhamos saber. E assim, a presidente deu por 
encerrada a sessão plenária.

Em jeito de breve resumo poder-se-á 
dizer que foi notória a preocupação dos 
jovens em querer igualdades entre todos, 
principalmente em relação à bipolaridade 
Cursos Científi co-Humanísticos e Cursos 
Profi ssionais, tal se refl ectindo tanto nos 
debates nas comissões do primeiro dia, como 
no plenário, no dia seguinte. Outro ponto a 
que os jovens deputados deram particular 
relevo foi a atribuição das bolsas de mérito 
nas escolas, e que estas deviam ser atribuídas 
não por causa do subsídio mas sim pelo mérito 
de cada aluno. Foi também dado muito ênfase 
aos Testes Intermédios sobretudo por estes 
não se encontrarem implementados em todos 
os cursos. Denota-se também a preocupação 
que os jovens têm em relação ao ensino 
superior, principalmente relativamente aos 
valores das propinas. Mais uma vez, se notou 
o grande empenho e dedicação de todos os 
participantes em contribuírem com as suas 
boas opiniões para melhorar algo que também 
a eles pertence: o ensino. 

À saída da sala, foi distribuído um 
pequeno lanche para a viagem, e dirigimo-
nos para os 
a u t o c a r r o s , 
tendo antes 
um tempinho 
para passar na 
Livraria do 
P a r l a m e n t o , 
para comprar 
umas pequenas 
lembranças.

Foi então, 
que todos 
já dentro do 
autocarro e 
prontos a partir, 
seguimos a 
caminho de 
Braga, pois tinha 
terminado agora 
mais um ano do 
Parlamento dos 

Jovens. A viagem decorreu normalmente e sem 
qualquer perigo, efectuámos uma paragem, 
para um leve jantar, e para outros tipos de 
necessidades. Assim, passadas algumas 
horas chegámos a Braga, despedindo-nos dos 
nossos colegas, e outros professores, tivemos 
que partir, pois teríamos de vir para Vizela 
que ainda fi cava um pouco longe…

E assim, acaba a verdadeira aventura de 
uns jovens deputados, que 
demonstram ter opiniões e 
não se põe de parte da vida 
política do nosso país, que 
possam servir de exemplo 
a muitos jovens português, 
pois a política pode ser uma 
“seca”, como é referida 
pelos jovens, mas é nela 
que se encontram decisões 
que nos afectam a todos.

Por fi m, queria deixar 
um agradecimento aos 
meus caros colegas deputados Mário Pimenta 
e Adriana Torres pela belíssima prestação que 
tiveram, e por terem levado o nome da nossa 
escola tão longe, e claro um agradecimento 
especial a nossa professora Maria José Ramos, 
pelo seu esforço, ajuda e dedicação a este 
nosso projecto.

Marta Ferreira

sala, foi distribuído um
a a viagem, e dirigimo-

nosso projecto.

Texto: Marta Ferreira
Fotos: Marta Ferreira, Maria José Ramos e José Ferreira
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