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PRIMEIRA FASE-Fase Escolar 

hh 

No Colégio Bissaya Barreto, os alunos com aspirações a 

participar na nova edição do parlamento de jovens começaram 

os preparativos mal foi conhecida o tema deste ano: as 

alterações climáticas. As opiniões dividiam-se entre aqueles 

que pensavam que o tema seria algo fácil de discutir e as que 

pensavam que seria algo que exigia mais esforço e dedicação, 

mas o certo é que desde o princípio, todos os inscritos se 

dedicaram de alma e coração ao projeto, pois todos nós 

sabíamos que, sendo um tema que nos atinge diretamente, 

teríamos de dar um passo à frente e fazer com que a nossa voz 

fosse ouvida.  

As professoras coordenadoras do projeto, Marisa Pires e Joana 

Damasceno, reuniram os alunos inscritos e apurados após as 

eleições para uma votação que terminou com a eleição dos 

deputados Joana Reis e José Simões e do deputado suplente 

Martim Correia. 

 

SEGUNDA FASE- Fase Distrital 

A fase distrital do distrito de Coimbra decorreu no dia 25 de 

fevereiro, no multiusos de Soure, no município de Soure. Após 

uma calorosa receção aos alunos e professores, os alunos 

começaram a comunicar e a estabelecer relações com os novos 

colegas de debate. De seguida decorreram as perguntas ao 

deputado, prosseguidas da apresentação dos projetos de 

recomendação. O colégio Bissaya Barreto levava as medidas 

das outras escolas muito bem estudadas, logo foi fácil escolher 

quais os projetos mais apelativos. Com vários alunos já com a 

barriga a dar horas, a votação tanto no projeto de 

recomendação como no tema a propor à AR para o ano 

seguinte foi feita rapidamente e sem grandes demoras. 

Durante o almoço, os alunos puderam socializar e trocar ideias 

sobre o tema. Após uma pausa bem merecida e bem 

recompensadora, os alunos voltaram a sentar-se nos 

respetivos lugares para serem distribuídos pelas várias salas 
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para o debate e aprovação das medidas do projeto de 

recomendação escolhido, neste caso, o da escola de Tábua. 

Este processo demorou algum tempo mas sempre com total 

dedicação dos participantes, que no final, construíram em 

conjunto medidas sólidas para defender. 

E finalmente chegava a parte que mais nervosismo e 

borboletas na barriga causava a todos os participantes, a parte 

em que entre todos os participantes naquela sessão, apenas 

três escolas conseguiriam obter o tão desejado “bilhete” que 

permitia a entrada na sessão nacional. Após momentos de 

ansiedade e vários empates, as três escolas escolhidas seriam 

a escola de Tábua, o Colégio Bissaya Barreto e a escola 

secundária José Falcão. 

 

TERCEIRA FASE- O debate na Assembleia da República 

E era o dia. Após tanta ansiedade e tanta preparação por parte 

das escolas participantes, chegava o tão esperado dia 6 de 

maio, o dia em que os alunos partiriam para Lisboa em busca 

do objetivo em que todos pensavam desde o momento em que 

escreveram o seu nome na folha de inscrição. 

Depois de uma viagem 

comprida para a maior 

parte dos participantes, 

estes começavam a 

chegar por volta da uma 

da tarde ao palácio de 

São Bento e a proceder 

à identificação dos 

professores, deputados 

e jornalistas que após 

um pequeno “comes e 

bebes” seguiram em 

direção às respetivas 

comissões. 
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Enquanto isso, os 

jornalistas e 

professores foram 

acompanhados 

numa visita 

guiada ao interior 

do palácio de São 

Bento, para 

conhecerem 

melhor o local 

onde iriam passar 

estes dois 

extraordinários 

dias. 
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De volta às comissões, 

onde os deputados se 

encontravam focados a 

debater, os jornalistas e 

professores sentaram-se 

animados a observar o tão 

animado debate.  

Na quarta comissão, 

constituída pelos círculos 

de Aveiro, Braga, 

Coimbra, Évora, Portalegre e Viseu, o projeto de recomendação 

triunfante foi o de Coimbra.  

De seguida, as comissões saíram para um pequeno lanche 

para reporem as energias necessárias para juntos construírem 

medidas que promovessem o bem-estar dos oceanos. 

Após esta mini refeição voltaram a sentar-se, para melhorar o 

projeto escolhido em cada comissão. 

Acabadas assim as comissões os participantes saíram para 

jantar e dirigiram-se depois para os sítios onde iriam pernoitar, 

para obterem um merecido descanso. 

 

 

No dia seguinte, os alunos acordaram bem cedo para tomarem 

o pequeno-almoço e partirem novamente em direção ao palácio 

de São Bento, para ocuparem os respetivos lugares na tão 

conhecida Assembleia da República. 

 

 

 

 

 

 

 



Martim Correia                                              18|19   

Durante o plenário, os jornalistas 

ausentaram-se para 

participarem numa conferência 

de imprensa com o presidente da 

Comissão de Educação e Ciência, 

Alexandre Quintanilha, para 

perceberem como poderiam 

melhorar a sua reportagem. 

Após uma pequena foto de grupo, 

os alunos foram almoçar e depois 

voltaram a ocupar os seus 

lugares na assembleia para 

terminarem a sessão. 

No final, entoou-se o hino e os 

participantes saíram em grande felicidade em direção às suas 

cidades com a sensação de missão cumprida. 

 

 

 

Jornalista: Martim Tomás 

Correia. 

 


