“Uma das coisas importantes da não violência
é que não pretende destruir a pessoa, mas transformá-la.”
—Martin Luther King

Introdução
Bem-vindos ao «Agora Nós», diretamente da Assembleia da República, palco de todos
os acontecimentos!
Eu sou o Dinis Viana Costa e sou aluno do Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite
que se situa em S. João da Madeira, no distrito de Aveiro.
Hoje, tenho uma missão: contar-vos uma história que já se confunde com a minha
própria história de vida!
Por natureza, demonstro curiosidade e interesse por diferentes aspetos da sociedade,
incluindo os políticos, um gosto particular - confesso - que tem vindo a crescer. No
fundo, gosto de ser um “opinion maker”, baseando-me em informação pertinente e
fidedigna.
Na minha breve história de vida, participar ativamente em projetos escolares é algo
que se tornou natural. Por isso, depois da minha participação no 1.º ciclo, na «Assembleia Municipal Jovem» da minha cidade, aderi de forma entusiasta e sem pestanejar
ao novo programa que me foi apresentado. Estou a falar - claro! - do «Parlamento dos
Jovens».
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O tema da primeira edição em que participei, com a minha entrada no 2.º ciclo, que
se estendeu de 2019 a 2021, foi, como sabemos, «Violência doméstica e no namoro: da
sensibilização à ação!».
Apesar da minha idade, percebo a gravidade do tema, mas, sobretudo, a importância de falarmos dele, para que possamos mudar comportamentos e mentalidades, a
começar nos mais jovens como eu. Este é, definitivamente, o caminho a seguir. E foi
por tudo isto que entrei nesta aventura…
Repórter Dinis Viana Costa
«Prémio Reportagem» – Jornal «Agora Nós» (AESL), Círculo Eleitoral de Aveiro, 2021

O embrião da nova edição do «Parlamento dos Jovens»

Ensinos Básico e Secundário

3.ª FASE

2.ª FASE

1.ª FASE

- Entre 2 de novembro e 16 - Participação, no Centro Multidisciplinar Interativo,
de dezembro de 2020
de um Deputado da Assembleia da República1
- Até 23 de novembro de - Divulgação do calendário das Sessões Distritais
2020
- 1.º semestre

- Preparação dos Deputados e das Presidentes das
Mesas eleitas, no Círculo Eleitoral de Aveiro, do
nosso Agrupamento, para as Sessões Distritais

- 16 de março de 2021 (ES)

- Sessão Distrital com os Deputados eleitos, em
todas as Escolas do Círculo Eleitoral, e eleição das
Escolas que representarão os jovens do distrito, na
Sessão Nacional

- 19 de abril de 2021 (EB)

- 3 de maio (ES)
- 17 de maio (EB)

- Eleição da Mesa da Sessão Plenária

- 6 e (até) 10 de maio
- 14 e (até) 17 de maio

- Seleção e submissão das medidas e das perguntas a
serem efetuadas ao Plenário

- até 19/05 (ES)
- até 09/06 (EB)

Divulgação, no site do «Parlamento dos Jovens», das
30 medidas mais votadas

- 25 de maio de 2021
- 15 de junho de 2021

- Sessão Nacional (Ensino Secundário)
- Sessão Nacional (Ensino Básico)

- 17 de agosto
- 30 de julho

- “Prémio Reportagem” (Ensino Básico)
- “Prémio Reportagem” (Ensino Secundário)

COMISSÃO ELEITORAL ESCOLAR:
DIREÇÃO: Cristina Tavares
COORDENADORAS : Dina Sarabando
e Cristina Correia
REPRESENTANTE DOS ALUNOS : Afonso Castro (12.º B)

Primeiro passo… formação das listas e construção do Projeto de Recomendação (após
a devida divulgação por todo o Agrupamento, por parte da Direção e da Comissão
Eleitoral Escolar)!
Em novembro de 2019, os alunos do Ensino Básico interessados no projeto foram
construindo as suas listas e elaborando o respetivo Projeto de Recomendação, sempre
com o apoio das Coordenadoras do Projeto, Cristina Correia e Dina Sarabando, das
professoras de Cidadania e Desenvolvimento e conciliando com o programa «Escola
Amiga dos Direitos Humanos»!
Posteriormente, já com ideias a fermentar nas nossas cabeças, preparámos as etapas
seguintes, ao nível escolar, numa reunião da Comissão Eleitoral Escolar.

Primeiro momento decisivo

APRESENTAÇÃO
das LISTAS
PARLAMENTARES
Ensino Básico: 14h30
Ensino Secundário:
15h30
COMISSÃO ELEITORAL
ESCOLAR:
DIREÇÃO:

Ensino Básico
5.º B; 5.º C; 6.º B;
7.º A; 7.º D; 9.º C

Cristina Tavares

COORDENADORAS :

Dina Sarabando e
Cristina Correia
REPRESENTANTE dos ALUNOS :

Afonso Castro (12.º B)

Ensino Secundário
10.º A; 10.º B; 11.º
A; 11.º B; 11.º C;
11.º D; 11.º E; 11.º
F; 11.º G; 12.º A;
12.º B

CMI, 11 de dezembro de 2019
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Em dezembro, tem lugar o debate com as cinco listas candidatas do Ensino Básico
que se deram a conhecer, no Centro Multidisciplinar Interativo, juntando 52 jovens
deputados, do 5.º ao 9.º anos, que apresentaram, igualmente, o seu Projeto de
Recomendação, enfatizando as medidas que consideravam prioritárias na resolução
deste flagelo.

A campanha eleitoral

A pausa letiva do Natal de 2019 foi preciosa para cada lista concorrente delinear estratégias para a campanha eleitoral que decorreu entre 13 e 17 de janeiro do novo ano,
2020, animando, por esses dias, toda a comunidade escolar.
Ao longo desses intensos dias de campanha, preparámos atividades bem diversas
procurando divulgar as nossas medidas e a própria lista.

20 de janeiro: um dia bem agitado e recheado!

Parlamento de Jovens 2019’20
20 de janeiro de 2020

Encontro com o Deputado
Dr. Moisés Ferreira
(BE)

Hora: 10h30
Local: Auditório CMI
Destinatários:
Deputados juvenis das listas da Serafim Leite
(Ensinos Básico e Secundário) e comunidade

educativa
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Por questões de agenda do Deputado da Assembleia da República, juntou-se este debate ao ansiado dia das eleições escolares. De manhã, de acordo com a nossa vontade,
recebemos um dos Deputados com assento na Assembleia da República. E adivinhem
quem foi...?
Nada mais, nada menos do que o Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda,
nosso conterrâneo!
Gostei imenso da sua intervenção, pois, tal como eu, desde cedo se envolveu nas lides
políticas e, com apenas 19 anos de idade, foi candidato à Câmara Municipal de S. João
da Madeira, nas eleições autárquicas de 2005. O Dr. Moisés ouviu, atentamente, todas
as nossas questões, previamente preparadas, e eu fui o segundo aluno interveniente
nesta sessão, como cabeça da minha lista.
Depois de termos escutado as informações divulgadas pelo Deputado e partilhado a
sua crítica em relação ao tema «em cima da mesa», a violência doméstica e no namoro,
ficámos, ainda, com mais vontade de lutar contra este flagelo presente na sociedade
portuguesa.
Foi também muito elucidativo o momento representativo, carregado de Arte (pinturas
faciais) e de Literatura (poesia), dinamizado por outros colegas deputados do Agrupamento que ilustraram a dureza desta violência. Além disso, não posso esquecer que o
Sr. Deputado teve direito a uma oferta muito especial… um retrato pessoal pintado por
uma aluna de Artes Visuais do Agrupamento, a Marta Coelho!
BOLETIM DE VOTO 2019/2020

Eleições 2020
Destinatários:

LISTA B
LISTA E
LISTA N
LISTA R
LISTA S







BOLETIM DE VOTO 2019/2020
LISTA B
LISTA E
LISTA N
LISTA R
LISTA S







Alunos dos Ensinos
Básico e Secundário

BOLETIM DE VOTO 2019/2020
LISTA B
LISTA E
LISTA N
LISTA R
LISTA S







BOLETIM DE VOTO 2019/2020
LISTA B
LISTA E
LISTA N
LISTA R
LISTA S

Participa com o

20 de janeiro 2020

teu voto!

das 09:25 às 17:00

A nossa Escola

… no Átrio junto à

conta contigo!

Reprografia...







LISTA B
LISTA E
LISTA N
LISTA R
LISTA S







BOLETIM DE VOTO 2019/2020
LISTA B
LISTA E
LISTA N
LISTA R
LISTA S







BOLETIM DE VOTO 2019/2020
LISTA B
LISTA E
LISTA N
LISTA R
LISTA S

BOLETIM DE VOTO 2019/2020







BOLETIM DE VOTO 2019/2020
LISTA B
LISTA E
LISTA N
LISTA R
LISTA S







Por outro lado, o dia ainda não tinha terminado… Às 17 horas, com o fim da «corrida» às
urnas, chegara o momento tão desejado: a contagem dos votos que ditou o veredito
final, ou seja, os 31 deputados eleitos à Sessão Escolar!
Não, não foi a minha lista que ganhou, mas… a vida é assim mesmo! Numas vezes,
ganha-se; noutras, perde-se, mas eu gosto desta adrenalina e desta azáfama! Contudo,
consegui ser eleito para a Sessão Escolar através do método de Hondt.
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A desejada Sessão Escolar
SESSÃO ESCOLAR
do Ensino Básico
2019’20
Ensino Básico

22 de janeiro

Lista B: Catarina Cruz, Beatriz
Costa e Maria Leonor Maia
Lista E: Dinis Costa, Afonso Tavares, Sarah Oliveira e Kiara
Florindo
Lista N: Pedro Machado, Beatriz Oliveira, Mafalda José, Carolina Santos, Andreia Castro,
Rúben Marques e Maria Leonor
Machado

Hora: a partir das 14h30
Local: Auditório CMI

Lista R: Bernardo Fonseca, Maria Eduarda Oliveira, Fábio Fernandes, Fabiana Almeida, Fabiana Alves, Eduardo Fachada,
Iara Silva, Tomás Vasconcelos,

a
nta,
e co
z qu m!!!
a vo
fi
É a tu na Sera

qui,

Miguel Almeida e Diogo Vides
Lista S: Luiza Videira, Adriana
da Silva, Anaís Vasconcelos,
Sofia Zara, Guilherme Martins,
Pedro Pino e Leonor Andrade

VENCEDORES DA SESSÃO ESCOLAR DO “PARLAMENTO DOS JOVENS”
(ENSINO BÁSICO)
22 DE JANEIRO DE 2020
DEPUTADOS QUE REPRESENTARÃO
O NOSSO AGRUPAMENTO
NA SESSÃO DISTRITAL
Círculo Eleitoral de AVEIRO
Bernardo Miguel Fonseca
9.º C (Lista R) – 1.º Deputado Efetivo
Maria Eduarda Oliveira
9.º C (Lista R) – 2.ª Deputada Efetiva
Dinis Viana Costa
5.º B (Lista E) – Deputado Suplente
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Rapidamente, chegou o dia da Sessão Escolar na qual elegemos os deputados que
representariam o Agrupamento e o respetivo Projeto de Recomendação, na Sessão
Distrital de Aveiro.
Toda a dinâmica desse dia ainda está bem presente na minha memória! Como sempre,
debati de forma séria, mas entusiasmante, em prol das melhores medidas, refutando
aquelas com as quais não concordava. Mais do que tudo, fiquei feliz, porque cumpri o meu dever. Participei numa iniciativa que muito aprecio e o resultado final foi
agradável, uma vez que achei muito pertinentes as medidas que foram eleitas para
serem levadas à Sessão Distrital.
Repórter Dinis Viana Costa
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Mas o melhor ainda estava para vir: fui eleito (imaginem!) deputado, ou seja, um dos
representantes do meu Agrupamento para, precisamente, defender estas mesmas
medidas, na capital do meu distrito!
CANDIDATA À MESA DA PRESIDÊNCIA DA SESSÃO DISTRITAL

“PARLAMENTO DOS JOVENS” (ENSINO BÁSICO)

DEPUTADA
Maria Eduarda
Oliveira
(Lista R), 9.ºC

E, por falar em Sessão Distrital, não posso deixar de mostrar o orgulho sentido em
relação à minha colega do Ensino Básico, a Maria Eduarda Oliveira, que, brilhantemente, no dia 19 de fevereiro e pela segunda vez consecutiva, foi eleita Presidente da
Mesa da Sessão Distrital, a qual teria lugar na Mealhada, no dia 23 de março.
Mal sabíamos nós que, nesse ano letivo, seria a última vez que, presencialmente,
decorria um evento deste projeto nacional. É que, entretanto e infelizmente, toda a
sociedade portuguesa confinou e nada mais voltaria a ser como dantes!
Mas não posso deixar de vos contar mais uma coisinha: apesar deste grande obstáculo, o «Parlamento dos Jovens» continuou bem vivo no nosso Agrupamento. Assim, ainda tivemos tempo para comemorar os 25 anos do programa, cantando-lhe, merecidamente, os parabéns através de uma atividade proposta pela Assembleia da República.

Além disso, o Agrupamento participou, em peso, do 5.º ao 12.º anos, no concurso de
slogans cujo objetivo consistia no combate verbal à violência doméstica e no namoro
que foi ganho por uma colega do nosso Agrupamento, a Matilde Bessa.

E, contra todas as expectativas, um ano se passou…
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Farei, agora, um salto no tempo (mais de um ano), avançando para abril de 2021. Sabem
porquê? Apesar de estarmos atentos às novidades que iam chegando da Assembleia
da República e de nunca esquecermos este projeto, só em abril foram retomadas as
atividades no nosso distrito. Aliás, a tristeza de, ao fim de mais de uma década, o
Agrupamento não poder participar, «de corpo e alma», no «Parlamento dos Jovens»,
levou a Direção e as Coordenadoras a criarem um projeto similar ao nacional, ao nível
interno, batizado com a designação de «O Parlamento na Serafim».
Outra iniciativa, também dinamizada no Agrupamento, consistiu numa espécie de álbum de memórias do «Parlamento dos Jovens», por parte de miúdos e graúdos, novos
e velhos alunos participantes, publicado em três edições do jornal «O Regional».
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Rumo à Sessão Distrital

SERAFIM LEITE, MAIS UMA VEZ, NA SESSÃO NACIONAL DO “PARLAMENTO DOS
JOVENS”… E NA MESA DA PRESIDÊNCIA EM PLENA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA!
PROTAGONISTA? MARIA EDUARDA OLIVEIRA (10.º B)_DIAS 14 E 15 DE JUNHO

PRESIDENTE DA MESA DA SESSÃO DISTRITAL
(19’04’2021)
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SECRETÁRIA DA MESA DA PRESIDÊNCIA DA
SESSÃO NACIONAL (17’05’2021)

A 19 de abril, decorreu a tão desejada Sessão Distrital de Aveiro, por videoconferência,
mas eu pude estar, presencialmente, com os meus colegas, no auditório da minha
escola, apesar de, na altura, ser apenas suplente. Não me posso esquecer de dizer
que, devido ao facto de a Presidente da Mesa ser do meu Agrupamento, a Sessão
Distrital do «Parlamento dos Jovens» foi gravada precisamente daqui. Assim, pudemos
saborear um pouquinho mais e de forma mais contagiante toda a dinâmica deste
evento.
Os trabalhos decorreram muito bem, tendo a nossa escola conseguido incluir uma
medida no Projeto de Recomendação Final que representaria o Círculo Eleitoral de
Aveiro. E, para terminar em beleza, o nosso primeiro deputado, Bernardo Fonseca,
foi eleito porta-voz em nome de Aveiro e ainda mais: o meu Agrupamento teria um
assento na Sessão Nacional! Foi mesmo um dia em cheio… que nos proporcionou tanta
felicidade!
E eu? Não podia deixar de, assumindo o papel de jornalista, relatar a última edição do
«Parlamento dos Jovens» que, excecionalmente, se prolongou mais do que previsto no
tempo. Mas o mais importante é que o tema não ficou esquecido (nem pode) e, através
de outras estratégias adaptadas às novas circunstâncias, conseguimos concluir todos
os trabalhos e fases previstos.
Pelo meio, uma vez mais, a Maria Eduarda, depois do concurso com todos os Presidentes de Mesa Distritais, conseguiu alcançar um lugar na Mesa da Sessão Nacional,
tendo sido, de novo, eleita Secretária.
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Sessão Nacional: diferente mas especial

15 de junho foi o dia escolhido para a Sessão Nacional que, por força da pandemia
mundial, decorreu em várias capitais de distrito e apenas os elementos da Mesa da
Presidência, incluindo a nossa deputada, a Maria Eduarda, estiveram presentes na
Casa da Democracia, em Lisboa.
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Cumpri, rigorosamente, a minha função de repórter, sempre com a máquina fotográfica na mão, a tirar as minhas notas e a questionar os presentes… Enfim, senti-me um
verdadeiro jornalista!
Embora a Sessão Nacional não tivesse sido conforme eu e os meus colegas sonhávamos, o certo é que, na minha opinião, os trabalhos decorreram de forma muito positiva.
Acredito que se estabeleceu um excelente clima de trabalho e de convívio entre todos
os deputados do distrito, no nosso caso de Aveiro e de Coimbra.
Todo o desempenho parlamentar culminou no debate e na votação das medidas que
fariam parte da Recomendação Final, a qual reflete toda a nossa vontade em mudar o
panorama nacional e, em particular, este tipo de violência em Portugal!
Nós somos agentes da mudança e eu estou empenhado nisso! E tu, também?
Uma última palavra do vosso repórter: vamos fazer como a Matilde nos ensinou: “Usa
a tua influência para dizer não à violência.”. Até para o ano!
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O Jornalista

Dinis Viana Costa
Coordenação

Cristina Correia e Dina Sarabando
Colaboração

Miguel Andrade
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