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“A política é a arte do possível. Toda a vida é política.”  

(Cesare Pavese)

Reportagem  

Ana Isabel Silva  

  

 Embora estejamos acostumados 

à expressão popular “à terceira é de 

vez”, a nossa escola revelou-se uma 

exceção à regra. Para nós, acabou por 

ser apenas à quarta. Após quatro anos 

consecutivos a participar no projeto 

“Parlamento dos Jovens – Secundário”, 

alcançamos por fim este ano, a tão 

ansiada apuração à Sessão Nacional. 

 Tudo começou com o habitual 

processo eleitoral na escola. 

Organizaram-se três listas e foram 

eleitos os três deputados, que viriam a 

representar a nossa escola na fase 

distrital, e o respetivo Projeto de 

Recomendação, no âmbito do tema 

“Redes Socias: Participação e 

Cidadania”, sendo eles: José Silva e Rui 

Viana, como deputados efetivos e eu, 

Ana Isabel Silva, como deputada 

suplente.  

 Depois de nos prepararmos e 

analisarmos as propostas dos nossos 

adversários, partimos no passado dia 13 

de Março para a cidade de Braga, onde 

nos esperava um dia repleto de 

emoções. Foi-nos dada a oportunidade 

de colocar questões ao deputado Nuno 

Reis, versando estas essencialmente 

sobre a crise económica que vivemos. 

Posteriormente, iniciou-se um aceso e 

aguerrido debate entre os jovens 

deputados.   

 

Apesar das ideias por nós apresentadas 

terem sido alvo de inúmeras críticas, 

lutamos pelas mesmas até que o último 

minuto de que dispúnhamos findasse. 
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Não obstante todo o árduo trabalho de 

um dia exaustivo, o nosso esforço e 

entusiasmo foi verdadeiramente 

reconhecido assim que ouvimos com 

orgulho o nome da nossa escola ser 

anunciado, como uma das cinco 

selecionadas a representar o nosso 

distrito na fase final deste concurso. 

 E assim foi. Nos dias 28 e 29 de 

Maio de 2012 deixamos o Minho e 

partimos de madrugada rumo à nossa 

capital, a grande Lisboa. O Palácio de 

São Bento esperava de braços abertos as 

dezenas de deputados vindos de todo o 

país, ansiosos por fazer democracia 

naquela que é a sua verdadeira casa. 

 O dia começou com as reuniões 

dos diferentes deputados em quatro 

comissões, nas quais foram discutidos 

os Projetos de Recomendação 

aprovados em cada um dos distritos e 

seguidamente selecionado o Projeto a 

ser apresentado em plenário no dia que 

se seguia. A 1ª Comissão, onde estavam 

presentes os deputados da minha escola, 

foi aquela que mereceu mais atenção da 

minha parte, sendo esta orientada pelos 

deputados Isilda Guincha (PSD) e Pedro 

Pimpão (PSD). 

 Enquanto decorriam as 

comissões, nós, jovens jornalistas, 

usufruímos de uma visita guiada ao 

Palácio de São Bento. Percorri os seus 

corredores estupefacta pelas histórias 

que nos eram relatadas sobre a sua 

origem, e, principalmente, pelas figuras 

de portugueses históricos que cobriam 

as paredes, como Almeida Garrett, 

Marquês de Pombal, D. Dinis, Padre 

António Vieira, entre outros. 

Portugueses estes que reavivam o meu 

orgulho em viver neste jardim à beira 

mar plantado. 

  

 Após uma tarde de trabalhos, 

foi-nos oferecido um lanche nos 

claustros, que nos preparou para uma 

belíssima atuação do Grupo Coral da 

Assembleia da República.  
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Participaram 370 Escolas do 

ensino Secundário neste 

projeto. 64 das mesmas 

estiveram presentes na 

Sessão Nacional. 

Cerca de 90000 alunos 

estiveram envolvidos no 

projeto. 

As vozes dos seus membros 

proporcionaram-nos um momento 

deslumbrante que tornou a Sala do 

Senado uma verdadeira sala de 

espetáculos. O dia terminou com um 

jantar volante, também este nos 

claustros, e com uma boa noite de sono, 

no meu caso, no INATEL de Oeiras. 

 O segundo dia começou na Sala 

do Senado com a abertura solene do 

Plenário pela Presidente da 

Assembleia da 

República, Maria da 

Assunção Esteves, a 

qual elogiou esta 

iniciativa, 

incentivando-nos a 

participar na 

democracia, nós, que 

somos o futuro deste país. As 

suas palavras motivaram-me a não ter 

medo de intervir e de usar a força da 

minha voz na construção de um novo 

amanhã. 

  

Seguiu-se um período de perguntas aos 

deputados em representação dos 

diferentes Grupos Parlamentares, 

incidindo estas, em geral, na crise 

económica que o país atravessa.  

 Terminado o momento de 

respostas, prosseguiu-se o debate entre 

os deputados que batalharam entre si 

acerca da eliminação ou junção das 

medidas dos projetos aprovados nas 

comissões, com a finalidade 

de selecionar as dez 

medidas que 

constituiriam o 

Projeto de 

Recomendação a 

apresentar à 

Assembleia da 

República.  

 Enquanto isto, os jovens 

jornalistas participaram numa apinhada 

conferência de imprensa, na qual as 

suas perguntas foram esclarecidas pelo 

Presidente da Comissão Parlamentar de 

Educação, Ciência e Cultura, o 

deputado José Ribeiro e Castro (CDS-

PP). Desta conferência, é de realçar as 

questões colocadas sobre a Educação, 

nomeadamente os diferentes benefícios 

existentes entre ensino profissional e 

ensino regular; a obrigatoriedade da 
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realização dos exames nacionais na 1ª 

fase, entre outras, espelhando estas 

questões um certo descontentamento 

por parte de todos estes jovens, que 

merecem ser ouvidos. 

 Já na parte da tarde, após a 

aprovação do Projeto de Recomendação 

final, o deputado José Ribeiro e Castro, 

discursando para todos nós, encerrou 

esta sessão, que terminou com o cantar 

do hino nacional, A Portuguesa. 

 Esta iniciativa e o afinco com 

que nós, jovens, nela participamos, 

devem-nos levar a pensar na forma 

como encaramos a política no nosso 

dia-a-dia. Se a política é aquilo que 

testemunhei, o defender com empenho 

as ideias em que acreditamos por todos 

nós, até nos momentos em que o 

fazemos em vão, então é nosso dever 

acariciá-la como atividade nobre que é e 

não menosprezá-la sempre que surge 

oportunidade. Porque afinal, a política é 

Arte; ou parafraseando  Hugo 

Hofmannsthal: a Política é magia.   

 

 

http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/hugo-von-hofmannsthal

