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Campanha Eleitoral e Sessão Escolar  
 
 
 Nas primeiras semanas de janeiro, formaram-se 6 listas candidatas ao Parlamento de  
Jovens de 2019, começando-se, assim, a planear as suas medidas e as suas campanhas 
eleitorais. 
                                                            
 
Mas tudo começou no dia 21 de janeiro, o primeiro dia de campanha eleitoral, onde várias 
atividades foram propostas aos alunos pelas listas candidatas, dando a conhecer, na 
mesma ótica, o que propunham nos seus projetos. 
Toda esta campanha durou cerca de 3 dias. 3 dias repletos de emoção e muita alegria, 
que inundaram a escola com uma realidade diferente e única. 
 
Depois das eleições, realizadas no dia 25 de janeiro, procedeu-se à realização da Sessão 
Escolar no dia 28, do mesmo mês, no anfiteatro da nossa escola, que foi presidida pela 
Professora Paula Paiva, coordenadora do projeto. 

 
E, depois de um produtivo debate entre as listas candidatas, 
culminou-se num projeto de recomendação  
final, sendo eleitos 3 deputados (2 efetivos e suplente)  
para o defenderam na Sessão Distrital. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sessão Distrital  
 
 
No dia 25 de fevereiro reuniram-se os deputados eleitos das Sessões Escolares  em 
Soure no Pavilhão Multiusos Quinta da Coutada para a Sessão Distrital do distrito de 
Coimbra. 
 

 
 
O projeto de recomendação da Escola de Tábua 
foi o mais votado e depois de um agitado debate e 
algumas alterações ao projeto base, resultou o 
projeto de recomendação do círculo de Coimbra. 
 
Seguiu-se, então, o momento da eleição dos 
deputados para a sessão nacional, onde a nossa 
escola (José Falcão), a Escola de Tábua e o 
Colégio Bissaya Barreto foram as eleitas para 
representar o distrito de Coimbra, entre as 26 
escolas a concurso. 
 
 
A sessão teve como convidado o deputado o Dr. João Gouveia do Partido Socialista  
 

 



 

 

Sessão Nacional- 1º dia  
 
 
No dia 6 de maio, após uma cansativa viagem de 4horas e 
meia de autocarro, onde se criaram novas 
amizades com os outros círculos presentes, 
chegamos ao destino previsto, 
mais precisamente ao Palácio de São Bento, 
local representativo da casa da democracia 
portuguesa - a Assembleia da República. 

 
 
   
 
A delegação de Coimbra foi composta pelos alunos Maria Veiga e Inês Lopes (deputados) 
e Lara Monteiro (jornalista) da Escola Secundária José Falcão, José Simões e Martim 
Correia (deputados) e Joana Reis (jornalista) do Colégio Bissaya Barreto, e da escola de 
Tábua a Matilde Nobre e Tiago Branquinho (deputados) e Inês Cruz (jornalista). 
 
Após a receção, os deputados foram para as suas respectivas comissões, enquanto que 
os jornalistas tiveram direito a uma visita guiada pelo Palácio.  
 
Nessa visita tivemos oportunidade de visitar as 
várias salas do Palácio, entre as quais, a Sala 
do Senado, a Sala das Sessões e a Sala dos 
Passos Perdidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

O círculo de Coimbra esteve presente na 4ª comissão (sala 6), comissão presidida por 
Patrícia Fonseca do CDSPP e pelo deputado Ivan Gonçalves do PS.  
 

 
 
 
 
No fim da tarde foi-nos proposto assistir uma peça de teatro sobre o perigo da internet e 
das redes sociais. E, após um dia cansativo, mas recompensador caminhámos em 
direção ao Claustro onde um jantar delicioso nos esperava antes de nos dirigirmos para à 
pousada dos Parque das Nações.  
 

 
 
 
 



 

 

Sessão Nacional- 2º dia  
 
No 2º dia desta jornada, dia 7de maio, os 
deputados, os jornalistas e os professores 
acompanhantes tomaram um pequeno-almoço 
e seguiram rumo à Assembleia da República 
para dar início ao plenário. Às 09h30 deu-se a 
abertura da sessão que contou com a presença 
do Sr. Presidente da AR, o Dr. Eduardo Ferro 
Rodrigues e de 6 deputados, em representação 
dos grupos parlamentares. Os deputados do 
projeto do Parlamento dos Jovens tiveram 
direito a um período de perguntas a estes.   
 
 
 
 
Após a saída dos deputados da Sala do Senado, onde foi realizada a Sessão plenária, os 
jornalistas tiveram a oportunidade de os entrevistar. 

  
Quando este curto período de perguntas aos deputados acabou, os jornalistas seguiram 
para a sala de conferências de imprensa, de forma a falar um pouco com o Presidente da 
Comissão de Educação e Ciência, o Professor Alexandre Quintanilha. Foram abordadas 
várias temáticas, desde educação até ao meio ambiente. 



 

 

O almoço foi servido no refeitório dos monges, tal como todas as refeições na AR ao 
longo dos 2 dias. Após o almoço os alunos regressaram à sala do Senado para 
prosseguir com o plenário.  
 

 
 
Após discussão das medidas das 4 diferentes comissões, foram realizadas as votações 
das medidas aprovadas. Terminadas as votações, procedeu-se ao encerramento da 
Sessão Nacional com o hino nacional. No fim, todas as delegações rumaram até aos seus 
distritos levando consigo uma experiência marcante cheia de novas amizades e 
recordações.  
  
  
 
  
Opinião pessoal da jornalista  
É com muito orgulho e agrado que estou aqui a partilhar a minha experiência no mais 
grandioso projeto que participei até hoje. Para mim, o Parlamento de Jovens foi uma 
experiência marcante para a minha vida. Este projeto fez com que eu evoluisse enquanto 
pessoa e, para além disso fez-me perceber a importância da política.  
  
 
 
 
 
 
 
Reportagem feita por Lara Monteiro, 7º2 da Escola Secundária José Falcão de Coimbra  


