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SESSÃO ESCOLAR 

  

Foi no dia 21 de janeiro de 2019, poucos dias depois da votação da lista vencedora 

(que foi a lista C com 54 votos) que os 31 deputados que passaram á tomada de posse se 

reuniram para um debate onde iriam escolher as medidas a levar para a sessão distrital e os 4 

deputados para defender as mesmas, tendo sido esses mesmos deputados por ordem de 

votação os seguintes: 

1º Madalena Filipe (Porta Voz) 

2º Rita Mesquita 

3º Lucas Sousa 

4º Margarida Pires (Suplente) 
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             SESSÃO DISTRITAL 

   No dia 18 de fevereiro saímos da nossa escola rumo à Covilhã um pouco inquietos e nervosos, 

mas, acima de tudo, extremamente orgulhosos por representar a nossa escola a nível do nosso 

distrito. 

         Nesta sessão estiveram presentes 12 escolas, cada uma com 3 deputados efetivos e 1 deputado 

suplente, perfazendo um total de 36 deputados efetivos e 12 suplentes. Para além disso, esteve 

também presente uma aluna da nossa escola, Joana Rolo Estrela, como presidente da mesa. 

Durante a sessão o projeto base aprovado foi o da escola secundária Amato Lusitano, porém, 

as deputadas eleitas para o defender foram Rita Lucas e Ana Pedro da escola secundária Frei Heitor 

Pinto e Madalena Filipe e Rita Mesquita da escola básica Serra da Gardunha, sendo a porta voz 

escolhida para representar o distrito na sessão nacional a deputada Rita Lucas.  
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SESSÃO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assembleia da República 

    

         Após tanto tempo de trabalho e preparação, finalmente chegou a altura tão esperada, nos dias 

6 e 7 de maio tivemos a nossa oportunidade de representar a nossa escola e o nosso distrito na 

sessão nacional. 

 

1º Dia 

Quando chegámos á assembleia por volta das 14h15min e os deputados do nosso distrito 

foram encaminhados para a 2ª comissão, onde debateram na especialidade e na generalidade o seu 

projeto de recomendação com os projetos dos círculos dos Açores, de Faro, de Bragança, de Lisboa, 

do Porto e de Vila Real sob orientação de Maria Augusta Santos, deputada eleita pelo círculo de Braga 

e José Luís Ferreira do Partido Ecologista Os Verdes. 
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Enquanto os deputados se debatiam os repórteres tiveram uma visita guiada pelo palácio de São 

Bento com especial atenção para a Sala Dos Passos Perdidos, e acabada a visita guiada tivemos uma 

formação com o intuito de nos dar algumas dicas sobre como fazer uma boa reportagem com três 

alunos de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa e a nossa colega Joana Estrela 

que fez parte da mesa da sessão foi encaminhada juntamente com os colegas da mesa para 

receberem indicações sobre a sua tarefa. 

  Após terminado o trabalho nas comissões fomos encaminhados para a sala do senado onde 

assistimos a um momento cultural, uma comédia sobre a “Geração Facebook” protagonizado por Sara 

Barradas, Flávio Gil, Inês Morais e Rodrigo Paganelli. 

  Acabado o momento cultural, fomos encaminhados para o refeitório dos monges onde 

jantámos e tivemos tempo para conviver um pouco até sermos direcionado para o autocarro para 

rumar á pousada da juventude do parque das nações, onde pernoitámos e nos preparámos para mais 

um dia de trabalho. 

2º Dia 

No dia 7 de maio pelas 9:30 da manhã regressámos á Assembleia da República cheios de 

vontade de continuar o trabalho do dia anterior. 

A sessão no plenário foi aberta pelo presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro 

Rodrigues que passou depois a palavra a Alexandre Quintanilha, presidente da comissão de educação 

e ciência que por sua vez passou a palavra para Alexandra Leitão, sendo que todos eles aproveitaram 

este discurso para recordar a importância deste projeto e desta temática para além de apelarem ao 

nosso interesse por práticas de cidadania ativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Após a abertura do plenário seguiu-se o 

período de perguntas aos seguintes deputados 

da Assembleia da República: 

Pedro Pimpão-PSD 

Susana Maduro-PS 

Fernando Barbosa-Bloco de Esquerda 

Ana Rita Peça-CDSPP 

Ângela Nogueira-PCP 

Heloísa Apolónia-Partido Ecologista Os Verdes 
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Enquanto decorria o debate de recomendação, nós repórteres tivemos a oportunidade de participar 

numa conferência de imprensa com o Dr. Alexandre Quintanhilha, Presidente da Comissão de 

Educação e Ciência, onde pudemos fazer perguntas sobre a temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Às 11h30min começou o debate da 

recomendação á Assembleia da República sobre o 

tema, durante o qual os deputados puderam 

debater as dezoito medidas propostas pelas quatro 

comissões para esta sessão. 

 Concluída a conferência de imprensa, 

chegou-se a hora de almoço e mais uma vez, 

dirigimo-nos ao refeitório dos monges onde 

pudemos mais uma vez recuperar energias e 

conviver um pouco com os nossos colegas. 
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          Após o almoço retomou-se o debate de recomendação onde foram votadas e escolhidas as dez 

medidas a apresentar na Assembleia da República. Sem dúvida que estas dez medidas foram o fruto 

de um grande e longo trabalho desenvolvido por milhares de alunos não só de Portugal e não só dos 

participantes da sessão nacional, mas sim de toda a gente que abraçou este projeto e trabalhou para 

tentar construir um mundo melhor. 

         A sessão foi encerrada pela coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens da 

Comissão de Educação e Ciência, Margarida Balseiro Lopes que agradeceu e elogiou a participação 

dos jovens deputados no projeto, e, após o seu discurso, a pedido de uma jovem deputada, foi 

orgulhosamente cantada “A Portuguesa” o nosso hino, que serviu como despedida dos deputados da 

sessão nacional do parlamento dos jovens de 2019. 

 

         

 

O jornalista: Lucas Sousa 

 Acabou assim mais uma sessão 

nacional do Parlamento dos Jovens que vai 

certamente deixar saudades e sem dúvida 

despertou um bichinho nos participantes 

para serem cidadãos ativos na luta por um 

mundo melhor, algo que este projeto tem 

vindo a conseguir á muitos anos. 


