
              
        Em Janeiro de 2013, iniciaram-se os trabalhos relacionados com o projeto, formando-se duas lis-
tas com cerca de 15 alunos cada. Após vários trabalhos e pesquisas, a campanha eleitoral e as elei-
ções decorreram com grande adesão dos alunos e, por fim, foi realizada a sessão escolar, que consti-
tuiu uma importante etapa na ‘corrida’ à Assembleia.  
        Na sessão escolar, após a elaboração do projeto de recomendação, teve lugar a eleição dos depu-
tados para a Sessão Distrital, tendo sido eleitos 2 deputados efetivos, o João Pascoal e a Daniela Patrí-
cio, e 1 suplente, a Beatriz Faria. Os deputados Francisco Carvalho e Teresa Parreira abraçaram o 
desafio do Euroscolas. 
        Assim, do projeto de recomendação nasceram ideias defensoras do empreendedorismo, da explo-
ração dos recursos endógenos e do ajustamento de uma vertente mais prática aos vários níveis de 
ensino. 

“Uma aventura rumo à Assembleia da República” 

Parlamento dos Jovens 2012/2013 
Uma iniciativa que assegura o futuro da  

Democracia e o Futuro de Portugal 
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Escadaria do palácio de S. Bento. Da esquerda para a direita- João Pascoal, Teresa 
Parreira, Daniela Patrício, Beatriz Faria, Francisco Carvalho e Prof. Fernanda Galamba. 

Nos dias 26 e 27 de Maio, foi com grande ansiedade e alegria que partiram da Escola 
Secundária de Coruche cinco alunos, João Pascoal, a Daniela Patrício, o Francisco Carvalho, a Mª 
Teresa Parreira e a Beatriz Faria, e uma professora, Fernanda Galamba (a quem deixamos um grande 
bem-haja pela vivacidade, tenacidade e alegria com que nos acompanhou nesta missão), rumo à 
Assembleia da República. 

Tendo por mote “Os jovens e o emprego: que futuro?”, cada um de nós subia aquela escadaria 

com uma missão distinta. O João e a Daniela assumiriam o papel de deputados, o Francisco e a Teresa 

participariam no Concurso Euroscolas, relembrando que pertencemos não só a esta magnifica nação, 

como também integramos uma grande comunidade, a União Europeia. A Beatriz teve como missão  

mostrar a toda a comunidade escolar e ao nosso concelho que a camada juvenil toma conhecimento da 

vida política.   

“Uma Aventura com História” 

Os primórdios desta aventura remontam… 
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             No dia 11 de Março, partiram 6 alunos rumo a Ourém, pois a presidente da Sessão Escolar, a 
Margarida Carapinha, fora apurada para vice-presidente da mesa da sessão distrital. 
           Em Ourém, após uma excelente receção, tivemos a honra da presença da deputada Dr.ª Carina 
Oliveira, o que tornou o Parlamento dos Jovens mais genuíno e credível para estes jovens conscientes, 
prontos a guiar uma embarcação com oito séculos de história.  
          Concluindo, os alunos patentearam com uma grande vivacidade e espírito crítico, defendendo as 
medidas constantes no projeto de recomendação da escola, bem como debatendo os restantes e 
aprovando o projeto de recomendação à Sessão Nacional.  
  
           Já o sol se encobria quando chegou a notícia que a 
nossa escola, em conjunto com o Entroncamento, foi eleita, 
ganhando a Daniela e o João um bilhete de acesso direto à 
AR.  
           Também o Francisco e a Teresa, ao apresentarem um 
magnífico trabalho oral e escrito, venceram e estariam na 
nacional.  
 

À chegada, a impetuosidade e grandiosidade do edifício 

assolou-nos o pensamento “ Era naquele edifício que se decidia o 

rumo do país, e nós estávamos ali com essa missão“. Após um 

curto período de espera, encaminharam-nos para a acreditação, 

onde recebemos a título de saudação, alguns brindes da AR.   

 Às 14 horas principiaram-se os trabalhos. Com alegria e 

empenho, o João e a Daniela dirigiram-se à comissão 2. Os 

restantes foram encaminhados, sempre com uma notável 

amabilidade, para os respetivos “ postos de trabalho”. O Francisco e 

a Teresa, acompanhados pela professora, aproveitavam para 

descansar e rever os últimos detalhes. Os jornalistas dispersaram-

se pelas salas onde decorriam as comissões. Assim, atentamente, 

iniciámos as nossas funções, registando as ideias principais de tudo 

aquilo que fora ali defendido e contestado. 

Dia 27 de Maio... 

Os participantes de Coruche à entrada do 

palácio de S. Bento 
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 1º Comissão  
 
        Os trabalhos eram dirigidos pelos deputados, Luís Fazenda (BE) e 
Isilda Aguincha (PSD), bem como pelo assessor Joaquim Rias.  
        Apresentados os projetos de recomendação, acompanhados de uma 
impetuosa defesa dos mesmos, passou-se aos momentos de 
interpelação, estabelecendo-se um diálogo baseado na defesa e 
contestação. O sector primário, um ensino prático e uma luta pela 
equidade no mercado de trabalho foram alguns dos pontos debatidos 
em torno do mote “ Os jovens e o Emprego: que futuro?”.  
       Após as etapas de alteração do projeto aprovado, elegeram-se as 
questões a colocar aos deputados presentes na Sessão Plenária, 
destacando a seguinte: “ Nas últimas décadas, muitos foram os 
governantes, mais à esquerda, mais à direita, que nos disseram terem as melhores 
respostas para os problemas do país. Porque é que chegamos aqui? ”. Pergunta colocada pelo 
Círculo da Europa e respondida pelo deputado Pedro Alves Delgado (PS) que, à semelhança dos 
restantes deputados, com recurso a uma grande eloquência e sapiência, retorquiu que esta situação 
não advinha do governo ou de nenhum partido em especial, simplesmente era o resultado de um 
acumular de erros feitos ao longo das décadas. 

2º Comissão 
 
       Orientada pelos deputados Pedro Delgado Alves (PS) e 
Heloísa Apolónia (PEV), que, afavelmente acolheram os jovens 
deputados, dissertaram acerca da importância do consenso, da 
paixão pela democracia e explicaram que a democracia é algo 
sustentado, por isso, seria necessário muito trabalho até à 
sessão plenária. Aqui, estavam presentes vários círculos, 
nomeadamente, Santarém.   
      Após a apresentação dos projetos, procedeu-se à 
discussão, predominando temas como as disparidades entre o 
trabalho e o ensino, a importância na criação de estágios 
remunerados, o apoio fiscal aos jovens empreendedores; e, 
valorizado por Santarém, os cursos profissionais, os recursos 
endógenos associados ao empreendedorismo e a negociação das 
quotas de pesca….  
 

O João e a Daniela. 

“Uma viagem às comissões” 

4 Comissões, um só objetivo 
         Um ambiente saudável e dinâmico fez parte de todas as comissões.  
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3º Comissão 
       

         Presidida pelos deputados Inês Pereira (CDS
-PP) e Emília Santos (PSD), assessoradas pela 
Dr.ª Ana Vargas, também aqui se debateram 
ideias apoiadas no rejuvenescimento do setor 
primário, na diminuição da complexidade da 
burocracia na criação de empresas,… defendendo 
assim o empreendedorismo juvenil.  
 

4º Comissão 
 
  Presidida pela deputada Rita Rato (PCP), a qual afirmou que 
é importante que conheçamos os direitos dos jovens para 
assim usufruirmos deles, apelou à luta pelo futuro e pelo país; 
de seguida, passou a palavra aos diferentes círculos. Mais 
tarde, Pedro Duarte (PS) juntou-se a Rita Rato.   
        Nesta comissão, proclamou-se o apelo à criatividade, 
bem como à concessão de benefícios fiscais às novas 
empresas que, consequentemente, irá conduzir a um cenário 
de empreendedorismo juvenil.  

Momentos de diversão e recuperação de energias… 
 
         Às 17 H, encerrados os trabalhos, reconfortámos o corpo e a mente com um delicioso lanche 
oferecido pela AR.  
        Como a cultura é parte integrante de um povo, assistimos a uma interessante apresentação do 
grupo de dança do Agrupamento de Escolas de Águas Santas, cujas exibições eram a fusão do espírito 
africano, da afirmação da nação através de complexas coreografias. 

Nova recarga de energias... 
      Jantámos pelas 19h 30. No final, dirigimo-nos para os locais de alojamento com importantes 
momentos de intercâmbio.   
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“Uma viagem às comissões” “O término da aventura” 

 No dia 28 de Maio, todos apresentavam sinais de 
nervosismo, porém o sorriso de cada um demonstrava a 
felicidade por estarem ali.   

A sessão foi aberta pelo presidente da mesa, Luís 
Carlos Carvalho, que cedeu a palavra ao Exmo. Dr. José 
Ribeiro e Castro, Presidente da Comissão da Ciência e 
Cultura, que apresentou o secretário de estado do 
desporto e juventude, Emídio Guerreiro. Ambos 
destacaram a importância deste projeto, agradecendo o 
empenho e brio demonstrado na apresentação das 
medidas que creem que sejam profícuas.  

 

    

     Os “nossos deputados” reuniram-se com seis 
deputados da AR.  
     Desta forma, intercalando entre períodos de 
pergunta/ resposta, foi com um olhar atento e sapiente 
que os deputados da AR responderam às pertinentes 
questões.  

Da esquerda para direita, Pedro Filipe Soares (BE), Raul Almeida 

(CDS-PP), Isilda Aguincha (PSD), Pedro Delgado Alves (PS), 

Rita Rato (PCP) e  Heloísa Apolónia ( PEV). 

“Ação na Sala do Senado” 

 
       A sessão foi suspensa por 20 minutos, durante os quais 
os deputados tiveram a oportunidade de reler as medidas 
propostas à sessão Plenária. Os trabalhos prolongaram-se 
e a sessão foi interrompida novamente para o almoço.  
      Pelas 13 horas, após a apresentação das propostas de 
eliminação, passou-se à aprovação ou retratação das 
mesmas, balançando entre momentos de intervenção a 
favor ou contra uma eliminação e respetivas votações. 
Anunciou-se o resultado final: foram apuradas medidas que 
apostavam na potencialização do setor primário, na 
atribuição de benefícios fiscais a empresas, e outras 8 que 
podem ser consultadas no endereço: 
  
http://app.parlamento.pt/webjovem2013/documentos/RecomendacaoAprovada_Secundario.pdf  
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http://app.parlamento.pt/webjovem2013/documentos/RecomendacaoAprovada_Secundario.pdf
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      Ao longo da reportagem, mencionei que esta sessão 
nacional representara o fim de uma aventura. Pelo 
contrário, é o início. Impera a paixão pela democracia, o 
sentido crítico e a vontade de um mundo melhor para os 
jovens e para todos! Portugal é democracia e esta, como 
disse Churchill, “ é a pior forma de governo, salvo todas as 
demais formas que têm sido experimentadas de tempos em 
tempos”.  
       Em suma, é a aposta dos jovens na democracia que 
assegurará o futuro do nosso Portugal. Assim, um bem-
haja a todos os que asseguram a realização deste projeto, 
obrigado por criarem alicerces para um futuro melhor.  

“Momentos memoráveis” 

       A par da maravilhosa visita guiada, os jovens jornalistas, de uma forma profissional, tiveram a 
oportunidade de colocar variadas questões aos deputados que 
estiveram presentes na abertura da sessão plenária. Mais tarde, 
tivemos o prazer de interpelar o Presidente da Comissão da 
Educação, Ciência e Cultura, o Dr. Ribeiro e Castro, ao qual 
colocamos diversas questões. Assim, gravando o diálogo e 
rendidos à sua amabilidade, eloquência e sapiência, discutimos 
questões relacionadas com a educação, com as disparidades 
demográficas, Portugal e a U.E. O diálogo gravado pelos 
jornalistas é um legado sábio que nos ajudará a crescer enquanto 
cidadãos ativos.  

Euroscolas  
 
      No Euroscolas, os resultados não se mostraram a favor da Teresa 
e do Francisco, porém, ambos consideram que aprofundaram os seus 
conhecimentos. Assim, sentem que sua missão foi cumprida pois, 
mostraram a todos que Portugal está na companhia de 26 países 

1-O atual palácio de S.Bento já foi 
a) um mosteiro 
b) um teatro 
2-Em que ano se reuniram, no Palácio de S. Bento, pela 
primeira vez as Cortes gerais? 
a)1850 
b)1820 com a revolução liberal 
3-A Assembleia tem funções… 
a) Legislativas e fiscalizadoras  
b) Executivas e Judiciais  
4-A Sala das Sessões foi inaugurada em… 
a)1910 por Teófilo Braga  
b)1903 pelo Rei D. Carlos  

Quiz de curiosidades 

Soluções : 1-a) ; 2- b); 3-a); 4- b); 5-

5-Como se chama a sala presente na 
fotografia?   
a)Sala do Senado 
b)Passos  Perdidos 

Beatriz Faria 

Repórter da Escola Secundária de Coruche 

Jornal Pontes de Ligação   

http://pt.calameo.com/read/000601437e175e1130d2d  

http://pt.calameo.com/read/000601437e175e1130d2d

