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Eu sou a 

Mariana, jornalista representante do 

Agrupamento de Escolas Padre João 

Coelho Cabanita e este é meu diário de 

bordo  

∞ Bem-vindos a bordo do SOS 

Oceanos!  

A viagem foi uma verdadeira aventura pelos 

Oceanos e pela descoberta de um novo 

mundo. Foi a primeira vez que participamos 

e que aventura…! 

 Vou contar-vos como foi, fiquem desse 

lado. 

Tudo começou quando a nossa professora 

de História chegou numa aula e nos disse:” 

tenho um projeto para vos apresentar, 

ouçam com atenção e vamos a isto”, e sim 

a professora era assim, toda entusiasmada, 

cheia de ideias, quase nem prestamos 

atenção ao programa em si, só a sua forma 

de expor…já estávamos convencidos. De 

repente, numa turma que raramente gosta 

de participar em projetos, sem ser visitas de 

estudo, já havia grupos a formarem-se, 

temas a saltarem, ideias...a discussão 

começou logo ali! Mal sabíamos o que vinha 

pela frente… 

Assim que chegamos à escola no dia 

seguinte, reparamos que em vários alunos, 

turmas e anos letivos diferentes, a conversa 

atravessava corredores. 

Estão a seguir? Pois, eu fui seguindo, 

tranquila e a observar o que ia passando, e 

era tanto…. 

 De acordo com o regulamento foram 

constituídas listas, marcadas sessões de 

divulgação… Música, cartazes, distribuição 

de folhetos informativos, cada lista teve 

ideias diferentes, mas interessantes. E claro 

tal como na política há grupos que não 

respeitam tão bem as ideias da oposição e 

por vezes houve alguns pequenos 

desentendimentos. Tudo fez parte, e de 

tudo tiramos um contributo para a nossa 

viagem. 

Temos que fazer uma paragem, a primeira: 

a eleição dos elementos da Mesa da Sessão 

Distrital! A professora dizia “quando se vai, 

vai a tudo!”. A aluna foi a Ana Carolina 
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Salgadinho…da minha turma ;). Estão a ver 

a animação…  

Nessa tarde, curiosos, acabamos as aulas às 

15.05, mas ficamos na escola à espera dos 

resultados. Quando a Ana enviou uma 

mensagem a dizer “Fui eleita Vi-Presidente 

à Mesa”! Uau…até ela estava espantada, a 

primeira vez e já tínhamos uma 

representante… Isto estava a acontecer 

mesmo?! No dia seguinte não se falava 

noutra coisa… 

 Mas, a viagem prosseguia…! 

Para podermos perceber melhor o tema 

deste ano e como funciona o Parlamento, 

enquanto órgão de governo, foi convidada 

para vir à nossa escola a Sr.ª Deputada 

Jamila Madeira. O pavilhão estava cheio, 

muitos curiosos, outros a pensarem no que 

a deputada ia dizer que os pudesse ajudar a 

vencer. Sim, a competitividade estava 

instalada. Já ninguém queria perder, todos 

se empenhavam, os elementos das listas e 

restante turma em si. No meu caso foi a 

maior surpresa… alunos que tinham pouco 

relacionamento, ou mesmo difícil, 

ajudavam-se! Criou-se um verdadeiro 

espírito de equipa! A palestra decorreu com 

alunos a colocarem questões, na maioria 

sobre o funcionamento do Parlamento 

como órgão de governo.        

 

 

A 26 de janeiro de 2019 decorreram as 

eleições da Sessão Escolar…a adesão foi 

total. 

 

 

622 alunos votantes 

Listas Votos 

A 28 

B 48 

C 20 

D 192 

E 87 

F 235 

Todo o processo foi supervisionado pelas 

professoras responsáveis, os boletins de 

voto à urna, que elaboramos na escola. A 

escola estava ao rubro, alunos a verificarem 
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se alguma lista cometia algum deslize, 

alguma infração para poder e denunciar. Foi 

uma manhã intensa. Correu tudo de forma 

organizada e correta, e no final do dia, 

contados os votos pelos elementos da Mesa 

escolar, venceu a Lista Infinito … a minha  

 

Sessão Distrital… aí vamos Nós  

Depois dos festejos e de decorrida a sessão 

escolar onde debatemos os projetos de 

recomendação e percebemos que muitos 

desconhecem o processo eleitoral em 

Portugal, confidenciamos que devíamos 

participar e preocuparmo-nos mais. 

18 de março de 2019, Auditório do 

Convento do Espírito Santo: A sessão 

distrital… eis que o meu trabalho teve uma 

ajuda preciosa e que muito me envaidece, 

saímos no jornal local!! O próprio jornal fez 

a descrição do que se ia passar e quem 

foram os convidados como podem ver: 

“A sessão distrital do programa 

«Parlamento dos Jovens 2018/2019» para 

estudantes do ensino básico decorre hoje, 

segunda-feira, 18, no Antigo Convento 

Espírito Santo, em Loulé. 

Esta iniciativa da Assembleia da República 

conta com o apoio da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares - Direção de 

Serviços da Região Algarve. 

Entre as 9:00 e as 17:00 horas, alunos de 14 

escolas do Algarve têm como tema de 

debate «Alterações Climáticas – Salvar os 

Oceanos», tema aprovado pela comissão de 

Educação da Assembleia da República para 

esta edição. 

O programa «Parlamento dos Jovens» 

procura “incentivar o interesse dos jovens 
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pela participação cívica e política e 

sublinhar a importância da sua contribuição 

para a resolução de questões que afetam o 

seu presente e futuro, individual e coletivo, 

fazendo ouvir as suas propostas junto dos 

órgãos do poder político”. 

O deputado algarvio Cristóvão Norte vai 

acompanhar os trabalhos e a sessão 

contará ainda com a presença de Vítor 

Aleixo, presidente da Câmara Municipal de 

Loulé, Alexandre Martins Lima, delegado 

regional de Educação, e Custódio Moreno, 

diretor regional do Instituto Português do 

Desporto e Juventude (IPDJ). 

Nesta sessão distrital da 24.ª edição do 

Parlamento dos Jovens, os deputados 

eleitos nas escolas vão defender as 

“medidas” dos projetos de recomendação 

que entendem por prioritárias, será 

aprovado o projeto de recomendação do 

distrito de Faro e eleitos os jovens 

deputados que representarão o distrito na 

sessão nacional, na Assembleia da 

República, em Lisboa, no mês de maio de 

2019. 

Participam 56 «deputados» efetivos e 

suplentes eleitos nas sessões escolares, 

representantes de 14 escolas do ensino 

básico do Algarve: Escola Básica D. Martim 

Fernandes (Albufeira); Escola Básica de 

Santo António, Escola Básica Dr. Joaquim 

Magalhães, Escola Básica de Montenegro, 

Escola Básica D. Afonso III e Colégio Nossa 

Senhora do Alto (Faro); Escola Básica 

Professor João Cónim, Escola Básica Rio 

Arade e Nobel International School Algarve 

(Lagoa); Colégio Internacional de 

Vilamoura, Escola Básica D. Dinis e Escola 

Básica Padre João Coelho Cabanita (Loulé); 

e Escola Básica João da Rosa e Colégio 

Bernardette de Jesus Romeira (Olhão).” 

 

 Chegamos cedo, 

envergando t-shirts personalizadas que 

fizemos para a defesa do tema e das nossas 

ideias entramos convictos…  

Finda a manhã, o projeto de recomendação 

da minha escola foi o vencedor!!! 

 À tarde, no debate na especialidade os 

grupos fizeram aditamentos, modificações 

e/ou eliminação de medidas que 

compunham o projeto de recomendação. 

Foi intenso, as ideias fluíam e eram 

debatidas ferozmente, cada grupo de 

trabalho defendia a sua posição com 

argumentos sólidos e deputados 

empenhados. Pela primeira vez, sentimos o 

que era um debate argumentativo, o poder 
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que as palavras têm, a força crucial que 

podem ter na tomada de decisão.  

Terminada a função com profissionalismo e 

seriedade da Ana Carolina na Mesa da 

Sessão Distrital, a nossa porta-voz escolar 

foi eleita como porta voz do círculo de Faro. 

 

Jamais pensaríamos que estaríamos a 

perguntar “Professora, quando vamos para 

Lisboa?” Sentíamos-mos orgulhosos, mas 

acima de tudo, poderosos e capazes! 

Professores, amigos, conhecidos, todos 

aplaudiram a lista vencedora consideraram 

o nosso trabalho uma vitória da escola, o 

ambiente estava bom nesse dia. Nós, já 

estávamos com a cabeça longe… só nos 

queríamos preparar, treinar, fazer um bom 

trabalho, deixar a nossa marca, afinal 

estamos no 9ºano, e que melhor forma de 

sair?! 

 

SESSÃO NACIONAL 

Chegamos!!! A 6 de maio de 2019, eis que 

chegamos à Assembleia da República de 

Portugal! Um edifício monumental, uma 

casa do povo, um órgão de soberania com 

poder de decisão, onde os nossos 230 

deputados e eleitos em sufrágio universal 

desde 1974, nas eleições legislativas 

decidem, votam, aprovam, leis, que 

influenciam o nosso dia a dia. Até então, 

víamos a política e o Parlamento como 

“coisas chatas” distantes, que apenas aos 

adultos dizem respeito. Apercebemos-mos 

de como já com a nossa idade devemos pelo 

menos tentar entender o que se passa no 

nosso país, conhecer os nossos órgãos de 

soberania e as suas funções. E não só como 

conteúdo de estudo, mas por nós, enquanto 

cidadãos que mais 4/5anos vamos votar,….  

Fomos recebidos com toda a pompa e 

circunstância! 

132 deputados, 4 elementos da Mesa da 

Sessão Nacional (Presidente, Vice-

Presidente e 2Secretários) e 52 jornalistas 

representantes de 19 círculos eleitorais. 
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Entramos pela escadaria principal, 

passamos pela segurança e fizemos logo a 

acreditação diferenciada, jornalistas com 

uma fita verde, deputada vermelha e 

professores cinzenta. De seguida um 

cocktail de receção e pela escadaria de 

passadeira vermelha e carregada de história 

lá fomos. 

 

Os trabalhos: 

∞ Separados por 4 salas, comissões 

parlamentares, os deputados 

procederam ao debate, na 

generalidade e na especialidade, 

dos Projetos de Recomendação 

aprovados nos diversos círculos 

eleitorais, sob orientação de 

Deputados/as da Assembleia da 

República em representação dos 

grupos parlamentares; no fim dos 

trabalhos concluíram a redação 

final do projeto de recomendação 

de cada Comissão e seleção das 

perguntas a apresentar no Plenário; 

∞ O 1ºDia terminou com um jantar 

volante, servido no restaurante da 

Assembleia da República, cada vez 

mais todos os alunos se entrosavam 

e travavam relações  

∞ 2º dia foi o máximo…. Lá estávamos 

nós, nas bancadas parlamentares, a 

ocupar o lugar de deputados, e nós 

jornalistas, na bancada ao lado a 

observar e registar. O dia iniciou-se 

oficialmente com a Abertura solene 

do Plenário pelo Presidente da 

Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues, as Intervenções do 

Presidente da Comissão de 

Educação e Ciência, Alexandre 

Quintanilha, e da Secretária de 

Estado Adjunta e da Educação, 

Alexandra Leitão, de modo a 

observar o nosso trabalho 

enquanto jovens promissores, 

estava aberta a Sessão plenária; 

∞ o debate iniciou-se, com a 

apresentação dos projetos de 

Recomendação de cada círculo; 

∞ os jornalistas foram colocados 

numa sala para a conferencia com 

Alexandre Quintanilha, que se 

mostrou disponível e assertivo nas 

resposta e vocabulário acessível, 

em perguntas que mais uma vez 

foram no âmbito da política mais 

que do tema em si; 

∞  Almoçamos no mesmo local do 

jantar, na presença de toda a 

organização e alguns convidados; 

∞ À tarde, procedeu-se ao debate e 

votação final global da 

Recomendação composta por 10 

medidas, que seria sujeita à 

aprovação do Presidente da 
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República (na realidade) , foi 

finalizada; terminou a Sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens 

pela Coordenadora do Grupo de 

Trabalho Parlamento dos Jovens da 

Comissão de Educação e Ciência, 

Margarida Balseiro Lopes, cada 

porta voz de círculo recebeu 

diplomas e teve direito a uma 

palavra final, onde foi sugerido que 

se cantasse o Hino de Portugal 

como forma de encerramento e 

assim foi! 

 

 A inovação deste ano o Takeover, uma 

plataforma digital, onde cada escola 

pode partilhar na rede social Instragram 

fotos e vídeos dos trabalhos. Foi uma 

mais valia, a curiosidade de nos vermos 

“publicados”, a facilidade com que 

conhecíamos os nossos opositores, 

ideias e pudemos depois continuar 

amizades que nasceram com o 

Parlamento e agora se alimentam 

mesmo à distancia. É uma excelente 

iniciativa que deveria ter continuidade 

na Sessão Nacional. O mundo digital é 

decisivo, até em política! 

 

Para finalizar, o tema Alterações climáticas, 

conclui que é um tema por demais 

pertinente, mas que por mais campanhas, 

iniciativas, protocolos ainda continua muito 

secundarizado até pelos próprios cidadãos. 

Medidas da Recomendação que nos tempos 

de hoje já deveriam ser banais…. Mas o 

humano que construiu, está neste 

momento a destruir e de forma consciente 

pois os malefícios são nossos, mesmo com 

incentivos fiscais, campanhas acessíveis a 

todos e a todas as idades, nem assim 

mudamos os nossos hábitos! Como 

percebemos neste Programa, o mundo está 

pertence aos mais novos e cabe-nos a nós, 

deputados e jornalistas, divulgarmos e fazer 

com que estas nossas medidas sejam um dia 

leis, leis reais e acima de tudo leis cumpridas 

 

Foi uma experiência e tanto, amigos antigos 

e novos, começaram a questionar se deviam 

integrar uma “jota”, uma juventude de um 

partido político, ficaram com o bichinho e 

têm ideias que podem ser benéficas para o 

país. Assisti a tudo isto, deixo na minha 

última entrada deste diário, que aprendi 

como funciona uma parte da democracia 

que posso ter um papel ativo, deixou de ser 

uma ideia, que a culpa é sempre dos outros, 

temos voz, temos poder, apenas devemos 

querer usá-lo… no Parlamento! 

 

 MARIANA COSTA 


