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Como se criam os jornalistas de amanhã? 

Ao longo dos últimos 10 anos, a Assembleia da República tem 

realizado o programa “Parlamento dos Jovens”, um projeto  que pretende 

desenvolver, nos jovens do 3º Ciclo e do Ensino Secundário, a capacidade 

de expressarem livremente a sua opinião, como também promover o seu 

interesse pela polít ica, que hoje em dia é um assunto cada vez mais 

importante. 

 Durante os dias 5 e 6 de maio, cerca de 200 alunos, um pouco de 

todo o país, dirigiram-se à Assembleia da República, para concluir o 

programa “Parlamento dos Jovens” relativo ao ano 2013/14. 

 Mas antes de chegarmos a esta etapa, houve mais duas, onde 

durante as quais testemunhamos uma seleção enorme, onde só os que 

fossem bons políticos passavam: a sessão escolar e a sessão distrital.  

Sessão Escolar 

 Em relação à sessão a nível da escola, foi necessário, entre as doze 

listas candidatas, cada uma contendo dez alunos. Esta foi a sessão onde 

foi necessário um maior esforço a nível físico, visto que houve uma grande 

competição entre todas as listas, pois todos os alunos que estavam nas 

listas desejavam com a oportunidade que era ir à Assembleia da 

República.  

Após o sufrágio universal a nível de escola, no dia 8 de janeiro foram 

eleitos 31 deputados para a sessão escolar. Depois de muito debate, foram 

eleitas as duas deputadas que iriam representar a nossa escola (EB 2/3 

Sophia de Mello Breyner) na sessão distrital  do Porto: Marta Lucas e 

Susana Esteves, alunas do 9º B e 9º A, respetivamente. Para o cargo de 

jornalista foi eleito o aluno João Cunha, do 8º A que, por impedimento 

superior, não pôde estar presente. Por conseguinte, foi eleito como 

jornalista o quarto mais votado: André Barroca, aluno do 9ºB. 

Sessão Distrital 

 Assim chegamos à sessão distrital. Esta sessão decorreu no 

Auditório do Conservatório de Música do Porto, no dia 10 de março. Nesta 

sessão, estavam presentes 41 escolas do distrito (no caso do Porto), todas 
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Deputadas Marta Lucas e Susana Esteves 

com o objetivo de chegar à Sessão Nacional. No entanto, só poderiam ser 

eleitas 5. 

 Esta sessão teve início com a apresentação da mesa. No decorrer da 

sessão, cada escola teria 5 minutos para expressar a sua opinião, fazer 

comentários aos outros projetos e apresentar o seu. 

 Após uma manhã e uma tarde de debate, com pausa para almoço, 

chegou-se a uma decisão: foi eleito o projeto da Escola Secundária de 

Paredes que juntamente com mais 4 escolas ir iam à sessão nacional: 

Escola Secundária D. Afonso Henriques; Colégio Casa-Mãe; Colégio Nossa 

Senhora de Lurdes; e Escola EB 2/3 Sophia de Mello Breyner.  

Sessão Nacional 

 Após a nossa 

primeira entrada na 

camioneta, dia 5, 

ainda não nos 

tínhamos apercebido 

do que estava para vir. 

Apenas víamos alguns 

jovens sentados. Mas, 

lá no fundo do 

autocarro vemos três 

jovens que já conhe-

cíamos do círculo do 

Porto e começamos a 

falar com eles. À 

medida que nos come-

çamos a aproximar de 

Lisboa, cada vez mais 

jovens e professores 

entravam no autocarro e cada vez mais começamos a falar e a conhecer 

novas pessoas. Contudo, ainda não nos tínhamos dado conta dos dois dias 

que íamos ter pela frente. 

 Apesar de muitos dos deputados serem de mente fechada em 

relação ao tema deste ano, nós tentamos não falar disto e simplesmente 

conhecermo-nos. Nós não queremos discutir um tema tão sensível na 

nossa sociedade, por isso esquivamo-nos. 

 Mas a nossa escola também já é uma concorrente “habitual” na 

sessão nacional. Já não é a primeira vez que a nossa escola consegue 

chegar tão longe e assim já temos alguma experiência neste projeto, 

conhecimentos estes transmitidos pelos nossos professores e até 

encarregados de educação. 
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Círculo do Porto 

4ª Comissão 

 Chegamos a 

Lisboa e à entrada da 

Assembleia da Repú-

blica não encontra-

mos ninguém associa-

do a este projeto. 

Vamos todos almoçar. 

Afinal tínhamos sido 

os primeiros a chegar 

e tivemos o privilégio 

de comer descontrai-

damente e de 

falarmos com toda a 

gente que esteve 

presente na nossa 

camioneta Aos poucos 

e poucos começam a 

chegar camionetas, 

com cada vez mais alunos. E só quando entramos na Assembleia para 

começarmos o trabalho nas comissões, é que vimos a quantidade de 

jovens que iriam participar neste projeto!  São cerca de 130 deputados e 

mais uns tantos jornalistas.  

Trabalho nas comissões 

 Por volta das 14h, 

começam os trabalhos 

nas comissões. Na 1ª 

comissão foram 

discutidos os projetos de 

Aveiro, Castelo Branco, 

Braga, Beja e Vila Real. 

Na 2ª comissão foram 

discutidos os projetos do 

Lisboa, Évora, Coimbra, 

Guarda e Santarém. Na 

3ª comissão foram 

discutidos os projetos do 

Porto, Leiria, Faro, 

Bragança e Viseu. Na 4ª 

comissão foram discutidos 

os projetos dos Açores, Viana do Castelo, Portalegre, Madeira e Setúbal.   

Nesta 4ª Comissão, presidida pelos deputados Jorge Pereira do PS, 

Miguel Tiago do PCP e secretariada pela Dr.ª Susana Fazenda, ficaram as 

nossas deputadas do círculo do Porto. No início dos trabalhos da 

Comissão, Miguel Tiago afirmou: “ Discutam com respeito, com intensidade 

de forma a construir uma proposta mais capaz, para apresentarem amanhã 
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Final da atuação da Escola Básica 2/3 de Rio Tinto 

na Sessão Plenária. Trabalhem com naturalidade de acordo com a vossa 

forma de estar.” 

 Como todos já vinham preparados, os deputados já conheciam todos 

os projetos, do modo que a sua leitura foi só uma formalidade. De seguida, 

tivemos uma fase de debate, onde cada deputado pôde colocar perguntas a 

outros deputados sobre o seu projeto de recomendação, de modo a poder-

se eleger um projeto de recomendação para a comissão em questão.  

 Apesar de a discussão ficar “quente” em determinadas comissões, 

na última quase não houve espaço para um pequeno intervalo, devido ao 

prolongamento do debate, o que levou a que alguns jornalistas, bem como 

deputados, deixassem a sala, chegando quase a perderem a sua vez de 

intervir, devido à agressiva competição que existia no resto da comissão. 

Mas uma coisa apontada por todos foi a falta de capacidade do Governo 

para gerir o dinheiro que recebe dos impostos de forma responsável, o que 

faz com que o número de toxicodependentes aumente. Contudo, havia um 

número significativo de pessoas a apoiarem a legalização das drogas, 

medida que não chegou a ser aprovada em nenhum dos projetos.  Os 

deputados chegaram a usar vocabulário, por vezes agressivo e 

provocativo, mas após uma pausa o trabalho pôde ficar concluído. E a 

imparcialidade era muito grande. Considerando o que normalmente nós 

vemos na televisão, os jovens polít icos estão num patamar superior, pois 

não conseguem distinguir estratos sociais, mas conseguem distinguir 

políticas de vida. 

 Devido à Sessão Plenária no dia seguinte, faz-se uma votação para 

as perguntas que seriam apresentadas aos deputados. As perguntas com 

mais votos seriam apresentadas aos deputados dos partidos que 

representam a maioria e as menos votadas aos que representam as 

minorias. 

Palácio de São Bento e espaço cultural  

 Contudo, ainda há 

espaço para um pouco de 

cultura, neste caso cultura 

musical, tocada pelos uns 

alunos da Escola Básica 

2/3 de Rio Tinto. 

 Após esta magnífi-

ca atuação, os deputados 

e jornalistas começam a 

acusar fome, devido ao 

longo dia de trabalhos 

que tinham acabado de 

ter. Assim, fomos todos 

dirigidos ao Palácio de São 
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Mesa 

Bento mas, quando lá chegamos, apercebemo-nos do espanto geral das 

restantes pessoas que lá jantavam, visto que não é habitual jantarem 

jovens naquele espaço. Pegamos no nosso jantar e começamos a comer. 

Durante o jantar ou comentamos a atuação, ou prosseguimos com o resto 

da discussão das comissões. 

 Já jantados, pudemos ir para os nossos alojamentos, onde já se nota 

que a noite começa a aproximar, devido ao frio que se faz sentir aos 

poucos e poucos. 

De um dia para o outro 

 Apesar da longa espera às portas do INATEL, finalmente pudemos 

entrar. Caminhamos e caminhamos, até chegar a um dos locais mais 

remotos do INATEL, onde iremos ficar alojados. Um minibar, dois andares 

e uma televisão. Que acolhedor! Decerto que nenhum dos alunos se irá 

esquecer desta noite, devido às longas conversas, ou simplesmente  pelo 

saltar de quarto em quarto. E estas são as poucas coisas que nós 

verdadeiramente não iremos esquecer, pois a parte da polít ica é algo que 

se vê todos os dias, e são estes pequenos momentos que são difíceis de 

repetir. 

 No início do dia 6, acorda-se com o som do despertador. Ficam as 

memórias de uma noite, ou imaginada, ou inventada. Toma-se banho num 

instante, arrumam-se as tralhas todas e dirigimo-nos para o pequeno-

almoço. Já toda a gente se conhece e começam a formar-se grupos com 

quem se tem mais empatia. Um aqui, um ali, outro acolá. Contudo, começa-

se já a planear o dia que se segue com os projetos aprovados já todos 

comentados e decorados. 

Plenário e o último dia 

 Mal chegamos à 

Assembleia, fazemos a 

mesma rotina do dia 

anterior, jornalista pela 

lateral e deputados 

pela porta principal. No 

Plenário, a sessão é 

aberta pelo Presidente 

da Comissão de 

Educação, Ciência e 

Cultura, Abel Baptista e 

são ditas algumas 

palavras pelo Vice-

Presidente da 

Assembleia da Repúbli-

ca, Guilherme Silva. De 

seguida, é apresentada 
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Presidente da Comissão da Educação, Ciência e Cultura 

a Mesa, com o Daniel Padez Conceição como Presidente; Ana Duarte como 

Vice-Presidente; João Pedro Soares como 1º Secretário; e Ema Isabel 

Santos como 2ª Secretária.  

 Após a entrada dos deputados e deputadas na Sessão, dá-se início 

às perguntas previamente formuladas nas comissões. Tanto as perguntas 

como as respostas são ouvidas cuidadosamente e, consoante as ideias 

defendidas pelos deputados, umas são mais aplaudidas do que outras. Mas 

as palavras mais aplaudidas e que ecoaram por toda a Assembleia foram 

as proferidas pelo Porta-Voz do Círculo do Porto, André Fernandes, sobre 

as reformas de ouro e “a incapacidade de o nosso Presidente da República 

viver com 10 mil €”, que acabou por receber uma ovação de pé por parte 

de todos os deputados presentes. 

 Seguidamente, o trabalho de jornalistas e deputados dividiu -se: os 

jornalistas são convidados a estar presentes numa conferência de 

imprensa com o 

Presidente da Comissão 

da Educação, Ciência e 

Cultura, enquanto os 

deputados permanecem na 

Sessão Plenária a 

apresentar e discutir os 

projetos aprovados nas 

diversas comissões. 

 Durante esta confe-

rência de imprensa, o 

Presidente consegue 

estabelecer uma comuni-

cação muito fácil com os 

jovens, também devido ao 

seu cargo. Mas as 

perguntas sobre a legalização das drogas são constantes, e todas acabam 

por obter uma resposta negativa. O Presidente pensa que devem ser 

continuados os planos para “integração dos ex-toxicodependentes na 

sociedade”. “Na democracia não há problemas insolúveis, os problemas na 

democracia resolvem-se todos. Eles são sempre melhor  resolvidos na 

democracia do que em outra forma.", afirma, perante a pergunta sobre a 

crise económica, social e polít ica estar a tornar a democracia mais frágil. 

“As hipóteses que cada um de vocês tem, quando está em frente a um 

computador, são infindáveis. No meu tempo não havia nada disso.”- 

defende quando fala sobre as novas tecnologias aplicadas à escola. “Eu 

não conheço nenhum caso de qualquer aluno que não tenha as condições 

mínimas para estudar.”- responde, quando confrontado com as condições 

degradantes das escolas em todo o país.  
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Entrega dos diplomas de participação aos deputados 

Uma reportagem de:  

André Barroca Rocha  

Fotografias:  

André Barroca Rocha 

 

 Enquanto a con-

ferência de imprensa 

decorria, os Círculos, 

de novo reunidos e 

juntos, começam a 

debater os projetos de 

recomendação de cada 

Comissão. Após o 

retorno dos jornalistas 

à Sessão Plenária, 

esta foi interrompida 

para almoço. 

 Contudo, após 

esta pausa, ainda 

houve tempo para 

umas últimas palavras. 

Com a entrega dos 

diplomas e umas 

últimas despedidas, estamos prontos para regressar a casa.   

 Para trás ficam dois dias fantásticos, cheios de trabalho e cansaço. 

Mas foram dois dias especialmente de descanso, onde fizemos novos 

amigos. Mas o principal é o início de uma estrada maravilhosa para uma 

nova democracia, os políticos de amanhã.  


