
 
 

Uma viagem com um início esperançoso e 
um fim concretizado 

 

Depois de na Sessão Escolar tudo ter corrido muito bem, a nossa 

escola estava pronto a embarcar noutra Sessão: 

SESSÃO DISTRITAL 

 

O dia 30-03-2014 começou cedo. Os três deputados 

(Constança Alves, Ricardo Magalhães e Francisca 

Nascimento), eu (João Teixeira), jornalista representante da 

nossa escola e a nossa professora Coordenadora do Projeto (Maria do Carmo 

Aires), fomos a caminho 

da Sessão Distrital que 

se iria realizar em 

Mangualde. 

Os deputados 

falavam sobre as 

medidas das escolas 

adversárias, sobre a 

convivência com vários 

alunos de outras localidades e sobre a participação deles mesmos, enquanto 

representantes da Escola Secundária de Moimenta da Beira. Assim que 

chegámos ao local onde iria decorrer a Sessão Distrital (Biblioteca Municipal de 

Mangualde), os três deputados sentaram-se nos respetivos lugares, indicados 

por um papel com o nome da nossa escola, e o deputado Ricardo Magalhães 

opinou que estava com um espírito descontraído, sem querer criar 

expectativas, no entanto encontrava-se bastante confiante. A Sessão Distrital 

começou com o discurso do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde: 

João Azevedo. O seu discurso terminou com uma frase marcante e que 
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mereceu bastantes aplausos - "Vocês serão os homens e as mulheres que 

governarão o amanhã". Passou a discursar o deputado Acácio Pinto, do 

Partido Socialista. 

Quando este terminou, deu-se início às perguntas, feitas pelas escolas. 

A nossa deputada, Constança Alves, questionou o deputado Acácio Pinto 

sobre o fato de os alunos do 9º ano realizarem o exame de inglês por uma 

instituição privada, e não pelo ME, e ainda terem que pagar uma determinada 

quantia para adquirem o seu diploma. 

Assim que as perguntas terminaram, deu-se o início da apresentação 

dos Projetos de Recomendação. Variadas escolas apresentaram as suas 

medidas, e quando chegou a vez da Escola Secundária de Moimenta da Beira, 

a "nossa" Constança discursou maravilhosamente bem, expondo bem as 

nossas medidas e esclarecendo os nossos objetivos de como evitar e enfrentar 

as dependências em meio escolar. 

Seguidamente, abriu-se o debate entre escolas, em relação aos Projetos 

de Recomendação das mesmas. A nossa escola foi bastante inquirida, mas 

conseguimos responder corretamente, defendendo as nossas ideias. Como 

eram horas de ir almoçar, o debate ficou por ali, para mais tarde ser retomado. 

O almoço teve lugar na Escola Secundária Felismina Alcântara, em 

Mangualde, onde alunos, jornalistas e professores comeram na cantina, uma 

deliciosa refeição. Este tempo de almoço foi essencial para as escolas 

estabelecerem amizades e conviverem. Já almoçados, os deputados, 

professores e jornalistas dirigiram-se para a Biblioteca, e recuperaram o 



debate. Cessado o debate, principiou-se a votação do Projeto de 

Recomendação escolhido por maioria das escolas, que seria o Projeto Base. 

Sentia-se a exaltação naquela sala. Todos estavam entusiasmados por 

votarem e principalmente por quererem que o «Projeto Base escolhido, fosse o 

deles. A nossa escola ficou em 1º Lugar, o nosso Projeto foi o escolhido. 

Escolhido o Projeto Base, a Mesa decidiu organizar grupos de escolas para 

discutirem sobre a eliminação e/ou alteração das medidas do mesmo. 

A Escola Secundária de Moimenta da Beira ficou com as seguintes 

escolas: Escola EB 2, 3 de Souselo, Escola Secundária de S. João da 

Pesqueira, Escola Secundária Latino Coelho e Escola Secundária de Vila 

Nova de Paiva. As 6 escolas decidem que o melhor seria eliminar a 1º medida, 

alterar a 2º e colocar uma nova, substituindo a primeira que seria eliminada. 

Sucedeu-se outra votação, onde todas as escolas apresentariam o que 

propuseram para o Projeto Base, e ficou definido que se iria eliminar a 1º 

medida, alterava-se a medida 3, e acrescentaram-se mais duas medidas. 

Terminando a votação, fez-se uma pausa para o lanche, onde as escolas 

poderiam trocar contactos e conversas uma última vez. Quando o lanche 

acabou, o ambiente era outro. Quase que se conseguia ver o nervosismo, a 

pressão, a ansiedade, o entusiasmo e a incerteza em peso na sala da Sessão 

Distrital – ia decorrer a votação dos deputados que iriam presenciar e 

representar Viseu na Sessão Nacional. Eu e a nossa professora sentámo-nos 

nos nossos lugares, aguardando que a Mesa acabasse de contar os votos e 

pudemos ter a alegria de contemplar que os nossos deputados - a Constança 

Alves e o Ricardo Magalhães - foram selecionados para representarem Viseu 

na Sessão Nacional, juntamente com os deputados das escolas de Souselo, 

Azeredo Perdigão e Secundária de Carregal do Sal! A nossa professora ficou 

com uma tal felicidade, que estava incrédula. Ainda se escolheu o Porta-Voz, 

que foi o contemplado: Constança Alves (a nossa deputada). 

Finalizou-se assim a Sessão Distrital, e com sorrisos de orelha a orelha 

dirigimo-nos para Moimenta da Beira, imaginando e pensando, como iria ser 

bom representar Viseu inteiro perante Portugal e o Parlamento dos Jovens. 

 

 



SESSÃO NACIONAL 

E tinha 

chegado mais 

uma aventura 

educativa: 

Logo 

pela manhã, 

bem cedinho, 

fomos mais 

uma vez, todos 

os deputados 

do Círculo 

Eleitoral de 

Viseu, de autocarro Municipal para uma outra Sessão do Parlamento dos 

Jovens, mas desta vez ia ser em grande, pois iria ser a Sessão Nacional! 

 

Estávamos todos tão entusiasmados quando finalmente vimos o Palácio 

de S. Bento. Enquanto aguardávamos a entrada de deputados, jornalistas e 

professores na Assembleia, todos conversavam, riam e conheciam-se, e 

quando se abriram as portas do tão bonito Palácio, pudemos entrar na 3ª 

Comissão, que seria onde Viseu iria debater o seu Projeto com os Círculos 

Açores, Coimbra, Guarda, Lisboa, Portalegre e Setúbal. Na 

Mesa, Maria João Godinho era a Assessora, Michael 

Seufert (deputado do CDS-PP) e Rui Pedro Duarte 

(Deputado do PS) ordenavam os trabalhos a realizar. 

 

 

Na sala estavam presentes uns incríveis 24 

deputados jovens prontos a mudar a realidade cruel que se 

enfrenta nos dias de hoje: drogas e dependências em meio 

escolar. 

. 
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Deu-se o início da 3ª 

Comissão com o discurso 

de  

Michael Seufert, 

onde se seguiu o discurso 

dos porta-vozes de cada 

círculo. 

Depois deu-se a inscrição 

e debate entre distritos, onde o 

Porto ganhou com 24 votos, 

sendo o segundo lugar 

atribuído a Setúbal que ficou 

com 22 votos. 

 

Eu e os outros 

jornalistas ficámos por aqui, 

pois iríamos ter uma visita 

guiada à Assembleia da 

República. 

Quando voltámos à sala da comissão, esta estava quase a terminar, pois 

decorria a votação das 

perguntas a serem 

levadas á Sessão 

Plenária. 

As perguntas 

aprovadas foram as dos 

seguintes círculos: 

Coimbra, Viseu e Setúbal. 

 

Então, terminada a 

comissão fomos assistir a 

uma Atuação da Turma do 8.º ano do ensino articulado da Escola Básica 

de Rio Tinto N.º 2, que na minha opinião, foi extremamente delicioso para os 

meus ouvidos. 
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E como os nossos 

estômagos já reclamavam, 

pudemos desfrutar de uma 

variedade de comida no 

claustro do Palácio, 

conversando com os 

nossos amigos de 

Portugal inteiro. 

O nosso círculo ficou no Inatel de Oeiras onde pudemos desfrutar de uma 

vista maravilhosa sobre o mar. 

Tivemos que acordar bem 

cedinho e fomos tomar um 

pequeno-almoço maravilhoso 

no refeitório da Pousada. 

Por fim, partimos para a 

Assembleia outra vez. Iniciou-

se a Sessão Plenária. 

Estiveram presentes seis 

deputados, de partidos 

diferentes, que responderam às perguntas 

aprovadas em cada comissão. Nós, os 

jornalistas podíamos ir dois de cada vez 

tirar fotografias à Sala da Sessão Nacional. 

Achámos muito engraçado e boa ideia, a 

imprensa ter uma bancada própria.  

 

 

 

O Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação e Ciência, 

respondeu às perguntas colocadas pelos 

jornalistas de todos os círculos na Sala de 

Conferências de Imprensa. Após a 
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conferência de 

imprensa, os 

jornalistas 

reencontraram-

se com os 

deputados e os 

professores 

para o almoço, 

que iria 

decorrer no 

claustro, como 

no jantar do dia anterior. 

 

Mais uma vez fomos apresentados a uma variedade de comida 

apelativa. 

Quando o almoço 

terminou, tínhamos 

que terminar a 

Sessão Plenária, e 

aprovar o Projeto de 

Recomendação. O 

trabalho de todos 

tinha sido 

fantástico e levado 

a um Projeto 

magnífico. Com todo 

o nosso trabalho e ajuda dos nossos professores, ficámos com mais noções de 

política, de jornalismo, de convivência, de espírito de ajuda.  

 

Finalizada a Sessão Plenária, o Presidente da Comissão de Educação e 

Ciência encerrou a Sessão Nacional. Todo o grupo que cooperou no 

Parlamento, pôde tirar uma foto de grupo. 

Todos os deputados e jornalistas ainda puderam trocar contactos e 

pequenas conversas sobre esta experiência única, e no regresso a Viseu 
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estávamos completamente cansados, mas acima de tudo, absolutamente 

felizes por termos contribuído de tal maneira para o uso de drogas e 

dependências diminuir nas escolas e por termos trocado tantas impressões 

com diferentes jovens do país numa experiência tão única e repleta de 

aprendizagem! 

 

 

João Teixeira (9ºE- Escola Secundária de Moimenta da Beira) Círculo de Viseu 


