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Jovens 2018/19 

 Sessão distrital:  

No dia 11 de março, realizou-se a sessão distrital do círculo de 

Leiria, onde participaram os deputados representantes da escola 

Eng.º. Acácio Calazans Duarte, Tomás Casquilha e Matilde Lopes. 

Estes deputados viriam a ser muito importantes no desenrolar 

desta sessão, pois tinham a ambição de criar o melhor conjunto 

de ideias possível para representar o círculo de Leiria.  

Curiosamente o projeto base eleito nesta sessão, foi o da 

escola Eng.º. Acácio Calazans Duarte, dando mais tranquilidade 

aos nossos deputados que viriam a ser aqueles com mais votos, 

no final do dia na representação do círculo de Leiria. De seguida, 

na eleição do porta voz, o deputado Tomás Casquilha obteve mais 

votos ficando assim com este cargo. 
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 Sessão Nacional, 1º dia: 

Depois da viagem proporcionada pela Assembleia da 

República e de umas boas vindas de “outro mundo” os deputados 

de leiria seguiram para a sala onde teriam a sua reunião de 

comissão, onde depois todos os jornalistas seriam encaminhados 

para uma visita guiada ao Palácio de S. Bento. 

Após umas horas de debate entre os círculos da 1ª comissão, 

os deputados, através de votação, definiram que o projeto-base 

desta viria a ser o do círculo de Leiria, por diferença de um voto 

apenas, em relação a outros círculos, ajustando-se depois com 

eliminações e aditações. 

Finalizados os trabalhos, os deputados e jornalistas tiveram o 

seu momento de descanso assistindo, na sala do Senado, a um 

teatro com muitas gargalhadas. 
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 Sessão nacional, 2º dia: 

Após uma estadia fornecida pela Assembleia, na Pousada da 

Juventude do Parque das Nações, o segundo dia de sessão é 

marcado pela importantíssima sessão plenária, com todos os 132 

deputados das diferentes 66 escolas, círculos e comissões. 

Declarada aberta a sessão, depois de um grande discurso do 

Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro 

Rodrigues, iniciou-se o período de questões feitas aos vários 

deputados presentes na sessão, a saída dos deputados da sala 

levou também à saída de todos os jornalistas para que estes 

também pudessem fazer as suas questões. 

Cheguei assim à conclusão que há muitas deficiências na 

tomada de certas decisões em relação à saúde do ambiente, em 

que os interesses económicos se sobrepõem a esta causa. 

Também tivemos (os jornalistas) oportunidade de presenciar 

uma entrevista com Alexandre Quintanilha, Presidente da 

Comissão de Educação e Ciência, em que ao falar-nos das suas 

experiências de vida transmitiu-nos possíveis soluções para esta 

causa. 
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Os trabalhos realizados na sessão, duraram o dia inteiro, 

finalizando com a aprovação das 10 medidas que compuseram o 

projeto final de recomendação. 

Depois de novas amizades, muitos debates e questões e de 

uma sensação de “Missão cumprida”, acaba assim a sessão 

plenária e mais um ano de Parlamento dos Jovens ao som do 

Hino nacional, cantado por todos os presentes na sala.  
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