
Escola Básica e Secundária da Madalena do Pico

          “Drogas: evitar e enfrentar as dependências” foi o tema escolhido pelo programa 
Parlamento  dos  Jovens  para  este  ano  relativamente  ao  ensino  básico.
          Este projeto teve como dinamizadores a Assembleia da República e a Comissão 
de Educação, Ciência e Cultura. 

Ao longo do ano letivo 2013/2014, participaram no programa Parlamento dos 
Jovens 398 Escolas, representando todos os distritos e Regiões Autónomas.

Na fase Regional increveram-se 367 escolas de todo o País e da Região Autónoma 
dos Açores e da Madeira, do 2º e 3º ciclo. Após as fases de escola e regional a ECCN 
chegou à fase Nacional.

Após uma fase  Regional  muito  animada,  os  alunos  que participaram como 
deputados, em representação da nossa Escola, foram a Miliza Andrade do 9ºB e o 
Francisco Nunes 9ºC, que foram os mais votados para representar os Açores.  Da 
proposta Regional, constava uma das nossas propostas.

Junto com a nossa Escola foram também apuradas a Escola Básica 2,3 de 
Angra do Heroísmo, Colégio Castanheiro e Escola Básica de Vila Franca do Campo.

          

A Sessão Nacional decorreu nos dias 5 e 6 de Maio, no Palácio de São Bento, 
em Lisboa, sendo que no dia 5 foram debatidos vários Projetos de Recomendação nas 
Comissões e no dia 6 teve lugar a Sessão Plenária.

Chegámos a Lisboa no dia 4 de Maio, da parte da tarde, depois de deixar a s 
bagagens na Pousada Da Juventude da Andrade Corvo, logo começámos a explorar a 
cidade de Lisboa, guiados pela nossa Professora Susana Esgueira. Visitámos a zona 
de Belém, em particular o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém, o Mosteiro 
dos  Jerónimos,  os  pastéis  de  Belém,  o  Centro  Cultural  de  Belém e  visitámos  os 
Jardins. Que emoção ao ver tudo aquilo pela primeira vez, que apenas conhecíamos 
dos  livros.
          No dia 5 de maio, na parte da manhã livre, os alunos da Região Autónoma dos 
Açores e da Madeira, hóspedados na mesma Pousada, foram passear  até à baixa 
pombalina. Desde logo, estabeleçemos uma amizade forte com os colegas do outro 
Arquipélago.  Desçemos  pela  Avenida  da  Liberdade  até  à  Praça  do  Comércio  e 
finalmente, porque já era horas de nos apresentarmos ao serviço, apanhámos o metro 
até à Assembleia da República.

À entrada,  os Jornalistas e os porfessores entraram pelo  portaló  da polícia 
situado à esquerda. Parecia que estávamos no aeroporto, pois tinhamos que ser todos 
revistados. Os deputados todavia, entraram pela porta principal, sem qualquer revista 
policial.

Aos jornalistas foram concedidas informações importantes e uma bolsa com 
materiais  necessários  que  muito  nos  ajudaram  nos  trabalhos  que  se  realizaram 



durante  os  dois  dias  de  Sessões.  A receção  a  todos  os  deputados,  jornalistas  e 
professores decorreu de forma extraordinária, sentimo-nos muito bem vindos na casa 
da Democracia, da Liberdade e da Soberania.

Após a  receção,  os  deputados dirigiram-se para as  suas salas  de trabalho 
(salas  das comissões)  onde se iniciou o  debate  na especialidade dos projetos de 
recomendação aprovados na Sessões Regionais e Distritais que se realizaram nos 
diversos  circulos  eleitorais.
          A ECCN iniciou os seus trabalhos na 4ª Comissão, sala 6, orientada pelos 
Deputados Jorge Pereira (PS) e Miguel Tiago 
(PCP).  Estávamos  longe  de  imaginar  que 
seríamos  recebidos  nesta  Comissão  por  um 
Deputado  picaroto  na  Assembleia  da 
República.  Nesta  comissão  participaram   34 
deputados dos circulos dos Açores,  Viana do 
Castelo,  Braga,  Portalegre,  Madeira,  Porto  e 
Setúbal. Foram apresentados cinco Projetos de 
Recomendação e aprovado um projeto comum, 
após debate, para ser apresentado na sessão 
plenária.  Cada  Comissão  era  orientada  por 
dois deputados e uma Assesora que cordenavam a ordem dos trabalhos, sendo que 
uma  das  Comissões  foi  cordenada  apenas  por  duas  Assesoras.
          Enquanto decorriam os debates nas Comissões, foi concedida aos jovens 
jornalistas e aos seus professores, separadamente, uma visita guiada ao Palácio de 
São Bento.

Esta foi uma oportunidade fantástica para conhecer não só a sua história, mas 
também conhecer as principais salas do palácio, como a Sala dos Passos Perdidos, a 
Sala do Senado e a Sala das Sessões. A Sala dos Passos Perdidos é a antecâmara 
da Sala  das  Sessões,  situada  no topo  da Escadaria  Nobre,  por  cima do átrio  do 
Palácio. Foi-lhe concedido este nome porque funciona como sala de espera e grande 
centro  de  encontros  e  desencontros  entre  os  membros  do  governo,  deputados  e 
jornalistas, que aqui deambulam aguardando pelo término das sessões, à espera de 
poder falar com os Deputados. As paredes são em mármore branco e rosa, das quais 
se  destacam  18  pilares  duplos.  O  teto  foi  construído  em  abóbada  de  berço  e  é 
iluminado  artificialmente  por  uma  claraboia  de  ferro  e  vidro  amarelo  e  rosado. 
Encimando  as  portas  estão  também leões  em gesso  patinado,  que  simbolizam a 
Força. Nesta sala estava patente ao público uma exposição subordinada ao tema “25 
de Abril: O Nascimento de uma Democracia”. Desta exposição constava um grande 
painel no topo da Escadaria Nobre, com imensos cartazes de propaganda política. Foi 
uma exposição muito interessante, com imensas fotografias, que relembrava a mais 
extraordinária  revolução  portuguesa,  a  Revolução  da  Liberdade  e  da  Democracia.
          Relativamente à Sala do Senado, pode-se dizer que esta foi contruída no 
espaço onde outrora se situava a Sala do Capítluo do antigo mosteiro. Porém, como 
este espaço não satisfazia as necessidades da Câmara, foi construída 30 anos mais 
tarde uma noval sala de forma semicircular. Foi inaugurada a 3 de janeiro de 1867, no 
reinado  de  D.Luís.  Contudo,  o  retrato  da  autoria  de  José  Rodrigues,  ainda  hoje 
permanece na  Sala  do Senado,  encimando a  mesa da presidência.  Do  mobiliário 
original apenas restam a mesa, o cadeirão da presidência, as bancadas parlamentares 



e os bancos das galerias. Na parte superior das portas destacam-se dois medalhões 
em mármore branco que representam D.Maria II e D.Pedro IV. O de D.Maria II está 
ladeado  por  figuras  alusivas  à  Maternidade  e  à  Sabedoria;  o  de  D.Pdero  IV está 
ornamentado  com  duas  figuras  que  simblizam  a  Coragem  e  a  Liberdade.
          A Sala das Sessões foi reconstruída após ter sido destruída num incêndio que 
ocorreu  em  1895.  Na  sua  decoração  predominam  o  mármore  branco  e  o  rosa. 
Encimando a tribuna presidencial destaca-se uma grande luneta, que representa as 
Cortes Constituintes de 1821, cuja pintura semicircular é rodeada pelos escudos dos 
distritos e das antigas províncias ultramarinas. A mesa presidencial e as carteiras são 
em carvalho. Por fim, mas não menos importante, 
está erguida por detrás da tribuna da presidência 
uma  estátua  de  corpo  inteiro  que  simboliza  a 
República.  Depois desta enriquecedora visita ao 
Palácio de São Bento, agradecemos à nossa guia a 
oportunidade de conhecer a casa da Democracia e 
regressámos  às  Comissões.
          Quando terminaram os trabalhos das várias 
Comissões  fomos  agraciados  com  um  lanche 
convívio, onde tivemos uma vez mais a oportunidade de confraternizar com os vários 
deputados dos outros circulos.

Pelas 18h00, fomos para a Sala do Senado, onde assistimos a uma magnífica 
atuação da turma do 8.º ano do ensino articulado da Escola de Rio Tinto n.º 2, que nos 
brindou com vários temas como o Fantasma da Ópera, 
Mama Mia, Aleluia, entre outros.

A finalizar o dia, pelas 19h30, foi-nos concedido 
um jantar no refeitório da Assembleia, onde o ambiente 
e  o  convívio  entre  os  os  jovens  deputados  e  os 
professores  foi  o  melhor  possível,  pois  já  todos  se 
conheciam.  Depois  de  todos  estarem  prontos  regressámos  à  Pousada  onde 
estávamos  alojados. 
          No segundo dia, 6 de Maio, realizou-se a Sessão Plenária. A abertura solene foi  
feita pelo Presidente da Comissão da Educação, Ciência e Cultura, Abelo Batista. De 
seguida deu-se início ao período de perguntas aos Deputados em representação dos 
Grupos Parlamentares, nomeadamente os deputados Heloísa Apolónia do PEV, Paula 
Batista do PCP, Rui Pedro Duarte do PS, Pedro Pimpão do PSD, Michael Seufert do 
CDS-PP e Pedro Filipe Soares do BE. Causou alguma polémica a pergunta feita aos 
deputados  relativa  ao  salário  que  recebiam,  mais  ainda  numa  época  de  crise 
económica  em  Portugal.
          Depois do período de perguntas feitas aos Deputados, e enquanto que na 
Sessão era debatida a Recomendação à Assembleia da República sobre o tema, do 
outro  lado  da  porta,  todos  nós  jornalistas  fomos  também  entrevistar  os  mesmos 
deputados. Foi um atropelo de perguntas e respostas, parecia mesmo jornalistas a 
sério.  Após  esta  Sessão  de  entrevistas  inesperadas,  os  jornalistas  seguiram 
rapidamente até uma sala, no primeiro piso, para uma Conferência de Imprensa com o 
Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Foi um momento profícuo 
(aprendi  esta  palavra  enquanto  entrevistava  o  deputado  Michael  Seufert),  porque 
todos  pudemos  absorver  muita  informação  relevante  acerca  de  vários  temas 



importantes, dos quais devemos manter-nos atualizados. A Conferência teve duração 
de  cerca  de  uma  hora  e  quinze  minutos.  Entre  várias 
perguntas destacou-se uma: “Tendo em conta o desalento e  o 
descrédito que Portugal tem perante a sua gente, qual é o 
compromisso ou a solução que considera mais relevante 
para que a nossa classe política  reconquiste a confiança dos 
portugueses?”.  Abelo  Batista,  talvez  fugindo um pouco à 
resposta  direta,  afirmou  que  os  políticos  deviam  confiar  nos  portugueses.
          Pelas 13h40 houve uma pausa para o almoço no Palácio de São Bento, onde 
mais uma vez o convívio entre deputados, jornalistas e professores era apreciável. 
Depois do almoço voltaram todos para o Sala do Senado, concluiu-se o debate e, por 
fim, foi feita a votação final global da Recomendação, a ser entregue à Assembleia da 
República,  que  continha  as  dez  melhores  medidas  de  todos  os  Circulos.
          A Sessão foi encerrada de igual modo como foi iniciada, com as palavras de  
Abelo Bastista.

Como  memória  para  a  posteridade,  todos  os  deputados  e  jornalistas 
colocaram-se  em  posição,  junto  à  mesa  presidencial  e  tiraram  uma  fotografia  do 
grupo. Assim terminou esta aventura que reflete muito trabalho, esforço, dedicação, 
responsabilidade, empenho e claro, muitas amizades que nasceram.

Samanta Freitas
Repórter da EB.S. da Madalena do Pico
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