
  

acima de tudo, a tentar 
fazer com que todo o 
nosso esforço se 
transformasse em 
interesse pela parte 
dos restantes alunos 

eleitores. 

 Durante 
os dias de 
campanha, no 
auditório da 
nossa escola 
houve um debate, 
no qual as 4 listas 
participantes 
apresentaram e 
defenderam as 
suas medidas. 

  Este debate foi 
acompanhado pela 
convidada da escola: a 
Sra. Deputada Graça. 

 Alertados 
previamente pela 
professora de História 
sobre o prazo de inscrição 
para o  Parlamento dos 
Jovens, alguns dos 
elementos da 
turma, já  
atraídos por 
experiências 
anteriores, 
decidiram   
imediatamente 
participar. 
Rapidamente 
reunimos 
outros 
elementos da 
turma e 
formamos a lista de 10 
membros. As possíveis 
medidas com que nos 
iriamos candidatar foram 

discutidas ao pormenor 
para, por fim,  
entregarmos a 
candidatura à 
responsável pela 
actividade. Foram 

longas as tardes 
passadas a planear a 
campanha: a  fazer 
cartazes, panfletos e, 

Recuando ao início de tudo... 
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Debate entre as listas. 
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 Nos passados dias 5 e 6 de maio de 2014, 124 jovens aspirantes a 
deputados concentraram-se em Comissões e, posteriormente, no Plenário, 
com o objectivo de debater os diversos Projetos de Recomendação, de 
interagir com os “verdadeiros deputados” com questões diversas de interesse 
geral e de votar pelas 10 medidas que iriam integrar a Recomendação final. 

 O Plenário foi presidido por um notável jovem açoriano, Daniel Padez 
Conceição, sendo Ana Duarte a Vice-presidente; João Pedro Soares o 1º 
Secretário e Ema Isabel Santos a 2ª Secretária. 

 Foram dois dias bem preenchidos que puxaram o lado mais profissional 
de cada um dos trabalhadores e persistentes jovens deputados, membros da 
Mesa e jornalistas.  

O futuro da política em mãos de ouro. 

Descobrir os Açores, as suas nove ilhas, é descobrir 

a própria natureza,  na sua forma original e única. 



  

 Com a Fase Escolar dada como terminada, seguiu-se 
a Fase Regional. 

 Esta decorreu entre as 9:30h e as 18:00h do dia 31 de 
março na Assembleia Legislativa Regional da RA Açores, ilha 
do Faial. 

 Nesta fase foram debatidas as medidas apuradas em 
cada escola, com o propósito de 
eleger as três mais propícias à 
sua eleição para a 
Recomendação Nacional. 
Também foram eleitas as 4 
escolas cujos deputados iriam 
presenciar a Fase Nacional e 
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Fase Escolar 

 Depois 488 votos contabilizados, a nossa lista foi eleita para 
estar presente na Fase Escolar pelos 271 votos atingidos. 

 Nesta fase estavam presentes 8 deputados da lista 
vencedora; 3 da que alcançou 112 votos e 2 deputadas da lista que 
atingiu os 84 votos. Nesta sessão foram apuradas três medidas, os 
dois deputados que iriam representar a escola na Fase Regional e 
uma suplente. 

Deputados: 

- José Luís Parreira; 

- João Pedro 
Vasconcelos. 

Suplente: 

- Maria Ana Areias. 

Fase Regional 
Escolas e alunos eleitos: 

- EB 2,3 Cardeal Costa Nunes - 
Francisco Nunes e Miliza 
Andrade; 

- Colégio do Castanheiro -João 
Bento e João Gatta; 

- EB 2,3 de Angra do Heroísmo - 
José Luís Parreira e João Pedro 
Vasconcelos; 

- EB de Vila Franca do Campo - 
Daniela Pacheco e Silvana 
Pestana. 

  Por volta das 08:30h (hora local) do dia 4 
de maio reuniram-se, no Aeroporto das Lajes, os 
deputados, a jornalista, respetivos pais e o 
professor Eurico Rodrigues.  

 Estávamos 
todos bastante 
despertos e 
empolgados pela 
colossal 
experiência e 
oportunidade que 
nos esperava além 
daquele aeroporto. 

 O avião 
descolou em 
direcção ao 
Aeroporto de 
Lisboa.  

 Logo depois de irmos buscar a bagagem, 

dirigimo-nos à Pousada da Juventude de Lisboa 
onde iríamos passar 3 noites. Lá encontrámos o 
resto dos deputados do círculo dos Açores, 

assim como os 
deputados do Círculo 
da Madeira com os 
quais rapidamente 
estabelecemos 
contacto.  

 Deixamos o 
dispensável ao resto da 
tarde na pousada e 
fomos conhecer um 
pouco da cidade de 
Lisboa. 

Acerto dos relógios 



  

 Era de manhã, o céu estava completamente 
azul, sem nuvens, e o Sol já nos abraçava com 
algum calor. 

 Desta vez fomos conhecer outra zona de 
Lisboa e com o círculo açoriano completo. 

 Das “voltas” que demos pela cidade de 
Lisboa, deparámo-nos com monumentos incríveis 
e  encantámo-nos pelos talentosos artistas de rua 
lá tentavam a sua sorte na Rua Augusta. 

 À tarde dirigimo-nos ao Palácio de S. Bento 
onde decorreram 4 comissões. Na 1ª Comissão 
foram colocadas duas deputadas do círculo dos 
Açores enquanto o resto do círculo foi colocado na 
4ª Comissão. Nestas comissões foram debatidas 
as medidas de cada círculo eleitoral para, no fim, 
ser aprovado um projecto com um com, no 
máximo, 5 medidas. 

 Ocorreram 
também 
votações 
para as 
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Dia das Comissões 

perguntas a serem questionadas    aos 
“verdadeiros deputados” na Sessão Plenária. 

  Enquanto isto decorria, os 
professores e jornalistas tiveram o privilégio 
de fazer uma visita guiada ao Palácio. 

 Às 18:00h decorreu um momento 
musical: uma turma do ensino articulado da 
Escola Básica de Rio Tinto atuou na  Sala do 
Senado.  Todos os presentes  mostraram-se 
entretidos e deleitados, aplaudindo no fim a 
notável e muito talentosa turma. 

  Após o jantar voltamos todos para as  
pousadas. 

O dia da Sessão Plenária 

  Depois de uma breve caminhada, reunimo-nos no Palácio de S. Bento. Às 10:00h marcaram 
presença na Sala do Senado todos o deputados dos diversos círculos eleitorais. O Plenário 
começou com uma abertura solene pelo Vice-Presidete da Assembleia da República, seguido  do 
período de perguntas a Deputados em representação dos Grupos Parlamentares. 

 Por volta das 11:30h, começou o debate para a Recomendação à Assembleia da República 
sobre o tema em destaque “DROGAS evitar e enfrentar as dependências”.  Enquanto isto decorria, 
às 12:00h houve uma conferência de imprensa que reunia o Presidente da Comissão da Educação, 
Ciência e Cultura e os jornalistas das escolas. Nesta conferencia de imprensa foram abordados os 
temas emigração, futuro dos jovens, corrente democracia e o desemprego jovem. 

  Depois do almoço no Palácio, o debate foi concluído  e os Jovens Deputados votaram e 
elegeram a Recomendação final. Cada um dos Porta-Vozes dos diversos Círculos Eleitorais e os 
Membros da Mesa terminaram a sua  participação nesta edição do Parlamento Jovens (Básico) com 
um breve discurso de louvor aos seus respetivos colegas, professores e a outros contribuintes pelo 
seu empenho e dedicação. Discurso este onde também agradeceram pela oportunidade que lhes foi 
proporcionada pela Assembleia da República , Comissão da Educação, Ciência e Cultura e 
respetivos colaboradores. 
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 A Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens 
2014 foi encerrada pelo Presidente da Comissão da 
Educação, Ciência e Cultura. 

 Quando saímos do Palácio de S. Bento fomos 
acolhidos pelo mesmo Sol que nos acompanhou desde 
o primeiro dia em Lisboa. Só que desta vez era um Sol 
mais tristonho. Estava na hora de nos despedirmos não 
só da Assembleia da República, como também de todas 
as amizades que fizemos com os outros círculos.  

 Enquanto todos os outros partiram diretamente 
em direcção a suas casas, o nosso círculo apenas podia 
regressar a casa no dia seguinte de manhã.  

 A noite que nos restou serviu para “dar umas voltas” e para conviver. 

 O Sol ainda não estava completamente desperto quando apanhámos o autocarro em 
direcção ao aeroporto.  Lá, ainda com muito sono, despedimo-nos uns dos outros. 

 Foi, sem dúvida, uma das maiores experiências das nossas vidas, onde experienciámos a 
vida de verdadeiros deputados e jornalistas. Foi uma oportunidade que poucos tiveram, mas tenho a 
certeza que quem a teve irá guardar e relembrar estes dias como diamantes em suas memórias. 

O dia da Sessão Plenária 

  No âmbito do tema abordado no 
Parlamento dos Jovens (Básico), a Sra. 
Professora Ana Cristina Ribeiro dinamizou uma 
atividade intitulada “Contra as drogas pela 
VIDA”.  

 No passado dia 30 de maio de 2014 a rua 
em frente à Escola Básica 2,3 de Angra do 
Heroísmo foi fechada ao trânsito. Toda a 
comunidade educativa da escola foi convidada a 
participar no Flash Mob, onde uma coreografia 
foi dançada ao som da música Wake me Up do 
Avicci.  

 Rapidamente reuniu-se uma multidão à 
entrada da escola com cartazes, balões e um grande espírito.  

 Com a imagem, som e montagem feitas pelo senhor Arlindo Dutra, foi feito o 
vídeo para o youtube “EBIAH Flash Mob” (https://www.youtube.com/watch?
v=m9LboCBVoEE). 

“Contra as drogas pela VIDA” 

Flash Mo  Contra a droga pela VIDA  - Fotograia irada 
por Ri ardo Vieira 

Reportagem de... 
Maria Guadalupe Mendonça  
Jornal Escolar “Portão Vermelho” 


