
   

Jornal Ideias Frescas 

Drogas – evitar  
e enfrentar as 
dependências 

 

                                                                                                                                                           



 
2 

Encontro com a deputada Dra. Conceição Ruão 

Encontro com o Dr. José Eduardo Pinto da Costa 

Vimos, Ouvimos, Lemos… e Crescemos 

Este ano letivo, o Agrupamento de Escolas de Paredes participou, uma vez mais, no 

programa “Parlamento dos Jovens”, promovido pela Assembleia da República, em parceria 

com várias entidades, entre elas o Ministério da Educação e Ciência, a Secretaria de Estado 

do Desporto e Juventude, através do Instituto Português do Desporto e Juventude, e as 

Secretarias Regionais da Juventude. 

A participação neste programa teve início em outubro com uma sessão de trabalho 

para delegados e subdelegados de turma, em que foi explicitada a dinâmica do projeto e se 

fez a divulgação do tema em reflexão, “ Drogas: evitar e enfrentar as dependências”. Assim, 

esta problemática foi mote de reflexão nas aulas de Formação Cívica. Durante o mês de 

dezembro, surgiram os primeiros projetos de recomendação, envolvendo alunos do 2.º e 3.º 

ciclos, com um dinamismo que a todos surpreendeu. O mês de janeiro foi marcante por 

distintas razões: a presença da deputada Dra. Conceição Ruão e do Professor Doutor José 

Eduardo Pinto da Costa, a discussão de ideias e o civismo com que os candidatos das 

diferentes listas debateram os seus projetos de recomendação e realizaram a campanha 

eleitoral. Chegados ao dia das eleições, os boletins de voto apresentavam dezasseis listas, 

validadas pela Comissão Eleitoral.   

Um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda. Abraham Lincoln 
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Mesa eleitoral 
Votação 

 

O dia 14 de janeiro amanheceu frio e solarengo, porém, no Centro de Recursos, 

muito calor humano garantia que as eleições decorreriam com normalidade: cabines de voto 

montadas, boletins de voto, cadernos eleitorais, a urna de voto e, obviamente, a Mesa 

Eleitoral. As eleições foram concorridas e, ao longo do dia, os alunos compareceram 

massivamente para votarem na “sua” lista. Encerradas as urnas, a azáfama foi enorme, os 

membros da Mesa e a Comissão Eleitoral procederam à contagem dos votos, sob o olhar 

atento dos representantes das dezasseis listas concorrentes. Foram eleitos 31 deputados, 

representando cinco listas e respetivos projetos de recomendação.  

 

A democracia é uma ideia e um sistema tão natural que se defende e impõe a si própria. 

Francisco Sá Carneiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura da urna Contagem dos votos 
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Sessão escolar – Tomada de posse das 

deputadas eleitas à Sessão Distrital 

As deputadas eleitas à Sessão Distrital com deputados 

participantes na Sessão Escolar 

A Sessão Escolar realizou-se no dia 17 de janeiro, com a tomada de posse dos 

deputados eleitos, seguida da apresentação e discussão das quinze medidas sufragadas. 

Seguiu-se a votação de todas as medidas e as três mais votadas integraram o projeto de 

recomendação a apresentar na Sessão Distrital. Este foi o momento em que deixamos de 

ter listas e passamos a ser um só projeto, o nosso projeto. Finalmente, o momento por 

que todos os deputados ansiavam, a eleição dos três alunos que representariam o 

agrupamento na Sessão Distrital. As alunas mais votadas foram a Joana Pacheco e a Marta 

Gaspar e a Tatiana Pacheco como suplente. 

Somos nós que temos de nos salvar, e isso só é possível com uma postura de cidadania 
ética, ainda que isto possa soar antigo e anacrónico. José Saramago 
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A Sessão Distrital decorreu no dia 10 de março, no Auditório do Conservatório de 

Música do Porto. Saímos de Paredes bem cedo e, de comboio, viajamos até à invicta, onde 

a nossa diretora, a professora Olinda Pinto, e a professora Cristina Santos já nos 

aguardavam. Depois de fazermos o check-in, entrámos no auditório e encontrámo-nos com 

os representantes das quarenta e uma escolas participantes. 

A Sessão iniciou-se com a apresentação da Mesa, a que se seguiram as 

intervenções da Sra. Deputada Cecília Meireles; do Diretor do Conservatório de Música do 

Porto, Dr. António Moreira Jorge; do Delegado Regional da Educação do Norte, Dr. Aristides 

Sousa e pelo representante do Instituto Português da Juventude, Dr. Pedro Pombo. Ainda 

no período da manhã, procedeu-se à apresentação e debate, na generalidade, dos projetos 

de recomendação. As nossas deputadas apresentaram o nosso, questionaram as medidas 

apresentadas por algumas das escolas presentes e responderam, com clareza, firmeza e 

um elevado sentido cívico, às questões que lhes foram colocadas por outros deputados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pausa para almoço foi um momento para retemperar energias e conviver mais de 

perto com os colegas das escolas trocar ideias, mas também emails e números de 

telemóvel…  

Retomada a sessão, procedeu-se à votação dos projetos apresentados, com o 

objetivo de escolher o projeto base, a representar o Círculo Eleitoral do Porto na Sessão 

Nacional. O trabalho das nossas deputadas foi amplamente reconhecido e recompensado, 

pois o nosso projeto foi o mais votado. A etapa seguinte foi o debate na especialidade das 

Sessão distrital - Apresentação dos Projetos de Recomendação 
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Deputados do círculo Eleitoral do Porto na terceira Comissão 

medidas aprovadas. Os deputados foram divididos em grupos de trabalho para apresentar 

propostas de eliminação, alteração ou aditamento ao projeto base.  

Concluídos os trabalhos, foram selecionadas as cinco escolas que representariam o 

Círculo Eleitoral do Porto na Assembleia da República. Houve momentos de grande 

expectativa…mas o meritório desempenho das nossas deputadas e a qualidade das 

medidas garantiram a nossa presença na Sessão Nacional. 

Educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras 

No dia 5 de maio, a madrugada acompanhou-nos juntamente com os colegas de 

Souselo e do Colégio Casa Mãe, seguimos no autocarro que nos levaria até à capital. 

Durante o percurso, outros deputados, representantes dos círculos eleitorais do Porto, de 

Aveiro e de Coimbra juntaram-se à comitiva. A viagem, habitualmente demorada até Lisboa, 

tornou-se muito curta para conviver e conhecer colegas de outras regiões. 

Seis horas depois da partida desembarcávamos em frente à Assembleia da 

República, cansados e com fome, mas também ansiosos por participar nos trabalhos 

agendados para essa tarde. Depois de almoçarmos nos jardins próximos, dirigimo-nos à 

Assembleia da República, onde as delegações de todos os círculos eleitorais foram 

creditadas. 

No primeiro dia, os jovens deputados foram distribuídos por quatro Comissões, onde 

foram debatidos, na generalidade e na especialidade, os diferentes Projetos de 

Recomendação. Em cada Comissão foi aprovado um projeto base, constituído por cinco 

medidas e, ainda, elaboradas três questões a colocar aos deputados dos grupos 

parlamentares presentes na sessão plenária. O trabalho de cada uma das Comissões foi 

orientado por deputados da Assembleia da República, em representação dos Grupos 

Parlamentares.  

O Projeto de Recomendação do Círculo 

Eleitoral do Porto esteve em debate na 

terceira Comissão, integrada por vinte e 

oito deputados, em representação dos 

círculos eleitorais de Leiria, Faro, 

Bragança, Viseu (cujos projetos 

estavam também em discussão) e, 

ainda, de Viana do Castelo e de Lisboa. 

Os trabalhos foram orientados 

http://pensador.uol.com.br/autor/pitagoras/
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Visita guiada à Assembleia (Passos Perdidos) 

Abertura da Sessão Plenária  

pelos deputados Michael Seufert (CDS-PP) e André Pardal (PSD), assessorados pela Dra. 

Maria João Godinho.  

Após a apresentação da mesa, cada círculo defendeu o seu projeto, sucedendo-se a 

fase do debate, que teve grande participação das duas deputadas da nossa escola, tanto a 

defender o projeto do Círculo Eleitoral do Porto, como a questionar os restantes. 

Posteriormente, procedeu-se à eleição do Projeto de Recomendação base, tendo sido eleito 

o do Círculo Eleitoral do Porto. Após uma pequena pausa, foram apresentadas as propostas 

de alteração e de aditamento. Finalmente, elegeram-se as três questões a serem colocadas 

aos deputados dos grupos parlamentares, presentes na Sessão Plenária a realizar no dia 

seis de maio.  

 Enquanto decorriam os 

trabalhos das comissões, os jornalistas 

e os professores acompanhantes 

participaram numa visita guiada à 

Assembleia da República e tiveram a 

oportunidade de visitar espaços como a 

Sala dos Passos Perdidos, a Escadaria 

Nobre, a Sala do Senado e a Sala das 

Sessões.  

 

Concluídos os trabalhos, todas as delegações foram convidadas para um lanche, a que se 

seguiu um magnífico concerto, dado pelos alunos do 8.º ano, do ensino articulado de 

música, da Escola Básica n.º 2 de Rio Tinto.  

  Seguiu-se um lauto jantar e o dia terminou com o merecido descanso nas instalações 

do Inatel de Oeiras. 

                                                                           

Na manhã de seis de maio, pelas dez horas, 

na Sala do Senado, teve início a Sessão 

Plenária do Parlamento dos Jovens, com a 

intervenção do vice-presidente da Assembleia 

da República, Dr. Guilherme Silva, que 

destacou a importância da participação dos 

jovens nas questões da atualidade e na vida 

política do país.  

http://app.parlamento.pt/webjovem2014/Fotos/Basico/Plenario/pages/002.html
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Entrega de diplomas 

Sessão Plenária 

Seguidamente, passou a palavra ao presidente da mesa, a quem coube a condução 

dos trabalhos. Prosseguiu-se, então, com o período de perguntas aos Deputados dos vários 

partidos políticos, Heloísa Apolónia (PEV), Paula Batista (PCP), Pedro Soares (BE), Michael 

Seufert (CDS-PP), Rui Pedro 

Duarte (PS) e Pedro Pimpão 

(PSD). 

Durante o resto do dia, os 

deputados trabalharam com 

empenho para, no final, aprovarem 

uma Recomendação à AR sobre o 

tema desenvolvido. Depois de 

discutidas as Propostas de 

Eliminação, o texto final, fruto do 

trabalho desenvolvido pelo 

“Parlamento dos Jovens” (do 

Ensino Básico) foi aprovado por unanimidade e aclamação.  

 

A sessão foi encerrada com as 

deliberações finais do Presidente da 

Mesa e do Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação e Ciência, 

o deputado Abel Batista que 

concedeu os diplomas à Mesa e aos 

porta-vozes.  

 

Como balanço final, podemos 

afirmar, parafraseando um grande 

cantor de intervenção, “vimos, ouvimos e lemos” situações e dependências que não 

podemos, de todo, ignorar, apagar ou fingir que elas existem. Hoje, na tua rua, ao dobrar da 

esquina há um jovem ignorado, humilhado e ofendido que precisa de ajuda e merece que 

invistam nele para que possa redescobrir uma nova madrugada clara e libertadora.  

 

http://app.parlamento.pt/webjovem2014/Fotos/Basico/Plenario/pages/048.html
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O jornalista do “Ideias Frescas”, Escola Básica 2/3 de Paredes, Filipe 

Coelho, 9º V com a colaboração das professoras Cristina Santos, Emília 

Neto e Laura Guimarães e do técnico informático Marco Leite. 


