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Tudo começou bem atrás, mesmo antes do início do ano letivo, quando foi anunciado o tema em debate “SOS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS SALVAR OS OCEANOS”. “Que bom tema para ser debatido!” Pensámos nós, um grupo da 

mesma turma, que já éramos prós nestes projetos. E desde esse momento começaram a organizar-se as ideias, a 

observar à nossa volta, a verificar o que estava errado e o que fazíamos no nosso dia-a-dia que ia prejudicando o 

oceano e que, apesar de estar bem longe, também de uma forma ou outra, contribuímos para a sua destruição. 

O que fizemos a seguir foi pormos “mãos à obra” e na data prevista tínhamos a nossa lista, que por sinal bem 

diversificada (com colegas das várias turmas) e de acordo com as regras da igualdade de género (50% de rapazes e 

50% de raparigas) com três medidas prontas para serem debatidas.  

Para refletirmos sobre os temas e para melhor sermos elucidados, os coordenadores convidaram vários especialistas 

na área do ambiente para uma palestra seguida de debate; o deputado Santinho Pacheco também nos veio falar do 

funcionamento da Assembleia da República e abordou também este tema, que tanto nos preocupa. 

Estávamos preparados para a eleição. Foi no dia 28 de janeiro. Quatro listas! Tantas! Será que a nossa iria eleger 

muitos deputados? Essa era o nosso maior entusiasmo.  

Correu bem! Conseguimos eleger dez deputados e fomos a lista mais votada.  

 

A sessão escolar foi presidida pela professora Manuela 

Loureiro e foi auxiliada pelo Rodrigo Sousa e pela Anaís 

Cabo, como se pode ver nas fotografias. Tudo decorreu 

dentro da normalidade e após 3 horas de debate 

estavam escolhidas as medidas, elaborado o projeto de 

recomendação e eleitos os deputados que iriam 

representar a escola na sessão distrital.  

Foi bom chegar à sessão, pois encontramos muita gente conhecida, que já conhecíamos de sessões anteriores e tudo 

correu como esperávamos. No final do dia, após debates bastante calorosos, estávamos apurados com uma escola 

da Guarda para irmos à final nacional. Pena foi o nosso colega Rodrigo Sousa não ter sido o escolhido como porta-

voz, pois seria a pessoa indicada para o fazer; todos notaram a sua postura e no encerramento da sessão recebeu 

vários elogios. 

Depois só foi esperar pela sessão nacional. Parecia que nunca mais chegava o dia! 

Houve alterações no percurso, pois nos anos anteriores fomos com os círculos de Viseu e Vila Real e só saíamos de 

Fornos por volta das nove horas. Este ano foi bem mais cedo; fomos pela A23 e por isso andamos para trás para 

depois chegarmos ao local tão desejado – a Assembleia da República. A viagem de regresso também foi muito 

cansativa e chegamos a casa por volta da meia-noite. Chegamos cansados mas muito felizes. Pelas pessoas que 
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O Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres voltou à Assembleia da República 

nos dias 6 e 7 de maio, para defender as ideias propostas e aprovadas na sessão 

distrital da Guarda, que se realizou na bonita cidade de Pinhel no dia 26 de fevereiro.  



 

 

conhecemos, pelos amigos que fizemos, pelas propostas que apresentamos. Foram vivências, que nunca mais 

esqueceremos. 

 

Destaco as comissões parlamentares, nas quais os vários círculos debateram e 

aprovaram as medidas a apresentar no dia seguinte no plenário; todas as dinâmicas 

eram semelhantes às que costumamos ver na televisão e que os deputados fazem 

sistematicamente.  

 

Também não posso deixar de referir o espectáculo teatral no final do dia 6, primeiro dia de estadia em Lisboa. Foi na 

sala do Senado e os atores eram bem conhecidos. Mais uma sala emblemática a não perder numa futura visita a este 

local tão interessante e importante para a democracia portuguesa.  

Também houve alterações em relação ao local onde ficamos alojados, pois os dois anos anteriores tínhamos ficado 

em Oeiras, mas ainda bem, porque a Pousada da Juventude do Parque das Nações é bem fixe e assim pudemos 

visitar outros pontos da cidade de Lisboa, como por exemplo o centro comercial Vasco da Gama. Foi um passeio 

curto, porque os trabalhos no dia seguinte começaram bem cedo e precisávamos de estar bem despertos pois era 

importante registar todos os momentos. Deste dia saliento o encontro com os 

deputados e as questões que foram colocados pelos diferentes deputados 

“alunos” aos deputados verdadeiros.  

Por vezes não foi fácil responder!   

 Ainda se debateram as medidas aprovadas no dia anterior, fizeram-se adendas, e 

alterações, e ainda houve tempo para os agradecimentos, tanto da parte dos 

deputados, como da mesa que presidiu. De referir que estas medidas serão 

posteriormente apresentadas aos grupos parlamentares como sugestões. 

Agora falta esperar pelo próximo ano. Estamos atentos ao que se vai passar e qual o tema a abordar. Esperamos que 

seja interessante. Até poderia ser o que nós propusemos “Inclusão social”. 

Mas seja qual for o escolhido, nós cá estaremos à espera! 

Por agora é tudo!  

Votos de boas férias! 
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