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O percurso de três jovens 

alvaiazerenses na “conquista” 
da Assembleia da República 

PPoorr  tteerrrraass  aallvvaaiiaazzeerreennsseess,,  ssuurrggeemm  aass  iiddeeiiaass……  
Sendo o nosso primeiro ano, não estávamos muito confiantes, 

mas, depois de muito pensar, levámos a ideia adiante e com o 

passar dos dias, alguns elementos da turma manifestaram 

vontade de participar. Como resultado do nosso trabalho inicial 

por este projeto surgiram os cartazes publicitários à nossa lista 

(a lista A) e alusivos ao tema “Salvar os Oceanos” que ficaram 

expostos pela escola, procedendo-se, após alguns dias, à 

votação, da qual saímos vencedores.  

No dia 29 de janeiro, teve lugar a Sessão Escolar 

presidida pela professora coordenadora do projeto 

do básico, Francelina Freire, onde foi discutido e 

aprovado o projeto de recomendação da nossa 

escola. Foi feita a votação para eleger dois 

deputados efetivos e um suplente, que 

representariam a escola na fase Distrital, em 

Pombal. Dessa votação, saíram vitoriosos os alunos 

Matilde Sousa e José Lourenço, na qualidade de 

deputados efetivos, e eu, Laura Godinho, para o cargo de deputada suplente. Ainda nesta 

sessão, alegres e entusiasmados propusemos o tema “Maus tratos aos idosos”, para 

debate no próximo ano. Animados de confiança e sentido de responsabilidade, seguimos 

para a próxima aventura. 

 

MMaaiiss  aa  sséérriioo,,  aa  aavveennttuurraa  lleevvoouu--nnooss  aattéé  ppaarraaggeennss  ppoommbbaalliinnaass……  

  

No dia 11 de março, realizou-se a Sessão Distrital, no Teatro Cine de Pombal onde 

chegámos às 8h50.  

Deu-se início à cerimónia de abertura, pela 

presidente da mesa, Madalena Simões, que 

apresentou os restantes elementos que a 

constituíam: o autarca de Pombal, Diogo Mateus; a 

deputada do PS à Assembleia da República, Odete 

João e a Delegada Regional do Centro da Direção-

Geral dos Esclarecimentos Escolares, Cristina Oliveira. 

Concluída a abertura, passámos ao período de 

perguntas a Odete João. Matilde Sousa, de 

Alvaiázere, colocou uma questão, procurando saber a opinião e justificação da inexistente 

publicidade institucional para a defesa dos oceanos, à semelhança da que existe contra o 
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tabagismo. A deputada referiu que enquanto “no tabagismo temos empresas privadas a 

produzir e para a poluição dos oceanos todos nós contribuímos”. Esta mostrou-se 

satisfeita por ver jovens tão empenhados e em busca de um futuro melhor. 

Logo depois, foram debatidos os projetos de recomendação de cada escola e, apesar de 

terem um minuto para os apresentarem, os deputados alvaiazerenses mostraram-se 

confiantes de que iriam conseguir uma boa prestação. 

Concluído o debate, procedeu-se à votação, pelos deputados efetivos, do melhor projeto 

de recomendação, saindo vencedora a Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte, da 

Marinha Grande. 

Finalizando o trabalho do período da manhã e, depois de uma votação, os deputados de 

Leiria propuseram o tema “A Europa e os refugiados”, para ser debatido no Parlamento 

dos Jovens do próximo ano. 

Às 13h15 fez-se uma pausa para o almoço, que decorreu na Escola Secundária de Pombal. 

De apetite saciado, voltámos ao trabalho, passando para a fase de discussão e alteração 

das medidas do projeto - base votado na parte da manhã. Para facilitar a organização, 

dividiram-se as escolas em três grupos de trabalho. Incluídos no segundo grupo, 

começámos por eliminar a 3.ª medida e, depois de chegarmos a um consenso, fundimos a 

nossa 3.ª medida com a 1.ª do projeto eleito. Voltámos para a sala onde foram 

apresentadas e votadas as quatro medidas que iriam constituir o Projeto de 

Recomendação final do nosso círculo eleitoral para a sessão Nacional, na Assembleia da 

República. 

Seguidamente, passou-se à eleição dos deputados para a sessão Nacional e cada deputado 

efetivo votou na escola que gostaria que representasse o distrito de Leiria.  

Às 17h30 aconteceu o momento mais esperado: a comunicação das quatro escolas mais 

votadas. Ansiosos, escutámos atentamente os resultados, tendo as seguintes sido as 

selecionadas: Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte, da Marinha Grande; Colégio de 

Nossa Senhora de Fátima; Escola Básica D. João II, das Caldas da Rainha e Escola Básica e 

Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, de Alvaiázere. 

Quando ouvimos o nome de Alvaiázere, nem acreditámos. 

Ficámos tão orgulhosos que olhámos logo para os nossos 

parceiros vencedores e todos mostraram vontade de fazer a 

diferença no próximo desafio. 

Festejada esta vitória, passámos à eleição do porta-voz de 

Leiria. Aqueles que passaram para a fase Nacional e que 

sentiam vontade de ocupar o lugar fizeram um breve 

discurso com o objetivo de convencer os colegas deputados 

a voltarem neles. Feita a votação, o jovem Tomás Elias, da 

escola da Marinha Grande, foi o vencedor. 

A sessão encerrou com um breve comentário da deputada 

Odete João. 
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E por fim, chegámos à capital com a intenção 

de fazer a diferença…  
No dia 6 de maio, receosos, mas, muito orgulhosos e 

acompanhados pelo nosso diretor de turma, Henrique 

Lopes, partimos em direção a Leiria, onde nos iríamos 

reencontrar com os nossos parceiros de duas escolas, 

Marinha Grande e Fátima, faltando apenas uma outra, 

Caldas da Rainha. Depois de estarmos todos juntos, 

seguimos entusiasmadíssimos para a Assembleia da 

República, chegando às 14h12. 
Os deputados dirigiram-se 

para as salas de comissão 

com o intuito de 

argumentar na especialidade e na generalidade, os Projetos 

de Recomendação deliberados nas sessões Distritais.  

No decorrer das comissões, jornalistas e professores, 

tiveram o privilégio de começar o trabalho com uma visita 

guiada, pelas 15h, ao Palácio de S. Bento. Fomos 

acompanhados pela guia, Paula Cristina, que ao longo da 

mesma fez com que nos sentíssemos gratos por estar 

naquela “Casa”. 

Começando na elegante Escadaria Nobre, passámos depois para a 

Sala do Senado, construída em 1595 e inaugurada em 1897. 

Soubemos que a mesma é utilizada para reuniões das comissões, 

sessões solenes pelos grupos parlamentares, seminários, 

colóquios e sessões do Parlamento dos Jovens, onde estudantes 

do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, eleitos 

nos diversos distritos do país, vêm apresentar e debater com os 

deputados temas atuais. Acabámos a visita na Sala das Sessões, 

inaugurada em 1903. Além das sessões plenárias, realizam-se 

nesta sala as reuniões da Comissão Permanente e as reuniões das 

Comissões Parlamentares. A presença nos debates da Assembleia da República é de 

entrada livre e as galerias - destinadas ao público - têm espaço para 100 pessoas, sem 

reserva nem limite de tempo. 

De seguida, dirigimo-nos para o Refeitório dos Monges, onde 

nos deliciámos com um lanche apetitoso. 

Depois do estômago reforçado, os jovens deputados voltaram 

para as respetivas salas de comissão, a fim de concluírem a 2.ª 

parte das reuniões. Nós, jornalistas, tivemos uma “reunião” na 

sala de entrevistas, onde estavam presentes três alunos da 

Universidade de Comunicação de Lisboa, para nos darem umas 

dicas de «como fazer uma boa reportagem». Concluído o 

encontro, dirigi-me para junto dos meus colegas, aproveitando 

para tirar umas fotografias e uns breves apontamentos. 
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Finalizado o trabalho daquele dia e, como recompensa pelo 

esforço e empenho de todos, pudemos assistir a uma peça de 

teatro, denominada “Geração Facebook”.  

Seguidamente, fomos de novo para a Refeitório dos Monges, 

onde nos foi servido um requintado jantar. Como o tempo 

estava agradável, dirigimo-nos para os Claustros do edifício, 

no exterior. Felizes e de barriga cheia, eram 20h30 quando 

saímos da Assembleia e seguimos para a Pousada da Juventude, a fim de desfrutar do 

merecido descanso. 

No dia 7 estávamos tristes por ser o último dia na Casa da Democracia, mas decidimos 

aproveitar da melhor maneira o tempo que ainda faltava para a nossa partida, assim já 

com o pequeno-almoço tomado e malas arrumadas, saímos da Pousada em direção à 

Assembleia. 

Começámos o dia de trabalho pelas 10h15 

com a abertura solene do Plenário dirigida 

pelo presidente da “Casa”, Eduardo Ferro 

Rodrigues, acompanhado pelo presidente da 

mesa, Francisco Teixeira; presidente da 

Comissão de Educação e Ciência, Alexandre 

Quintanilha e pela secretária de Estado 

Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão. “A 

Democracia nunca é um programa acabado, a 

palavra é a arma da Democracia” foi uma das 

frases que marcou esta abertura. 

Passados 30 minutos, iniciou-se um período de perguntas dos deputados dos círculos aos 

deputados da Assembleia da República, no qual se colocaram questões complexas e 

interessantíssimas. 

Findo o período de questões, tivemos o privilégio de ouvir algumas palavras proferidas por 

alguns deputados, felicitando-nos pelo nosso trabalho e pelo alerta que causámos “Este 

ano debateram um tema de extrema importância, mas que exige esforço por parte de 

cada um, por isso nunca desistam”, realçaram. 

Os jornalistas saíram da sala das sessões e tivemos o gosto de entrevistar alguns 

deputados, na sala dos Passos Perdidos. Eu, jornalista curiosa, questionei Fernando 

Barbosa do BE, com a seguinte pergunta “De que modo a Assembleia da República poderá 

melhorar na questão do turismo, sem prejudicar, ou então prejudicar o menos possível, os 

oceanos?”. Respondendo de modo complexo, o deputado afirmou que a medida mais 

mitigadora a fazer em relação a isso passa precisamente pela consciencialização dos 

empresários. “Temos de deixar de pensar só em nós e 

olhar para o futuro, sentindo que fazemos parte do 

ambiente. Enquanto não mudarmos de atitude, estaremos 

a caminhar para este ponto quase sem retorno”, 

esclareceu. 

 

Às 12h tivemos uma conferência de imprensa com um dos 

presidentes que pertenceu à mesa na abertura solene, 

Alexandre Quintanilha. Como queria obter resposta à 
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minha pergunta, com perspetivas diferentes, coloquei-a de novo e atingi o que pretendia. 

O deputado referiu que o nosso país gostaria de ter um “turismo mais responsável 

ambientalmente” e que a “grande maioria dos turistas chegam de avião, o transporte mais 

poluente até à data”. Porém, acrescentou que acha que Portugal atrai um tipo de turistas 

que aprecia a natureza. “Preocupo-me muito mais com aqueles que só vêm para Portugal 

assistir a jogos de futebol e a única coisa que sabem fazer é beber cerveja e fazer barulho”, 

referiu. “Acho que estamos a atrair um tipo de turista mais responsável”, concluiu. 

Terminada a conferência, dirigimo-nos de volta para a sala das Sessões, para um dos 

momentos mais esperados, a fotografia de grupo, pois seria a recordação que todos 

levaríamos para casa, lembrando a nossa presença no 

Parlamento dos Jovens 2019. Como somos desta nova 

geração, quando nos íamos a dirigir para o refeitório, tirámos 

uma outra fotografia, mas desta vez de um modo diferente e 

criativo. Depois dos momentos, fotogénicos, continuámos a 

nossa caminhada em direção ao refeitório, onde tivemos 

direito a um belíssimo almoço. 

Com energias renovadas, voltámos à sala das Sessões, para 

os deputados concluíram o debate e procederam à votação final e global do Projeto de 

Recomendação, constituído por dez medidas. É suposto que estas sejam tidas em conta 

pelos deputados da Assembleia da República, para reflexões e tomadas de decisão 

urgentes na defesa do ambiente e dos oceanos, dando, assim, voz ao empenho 

demonstrado por tantos jovens que participaram no projeto. 

A encerrar a sessão Nacional esteve a coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento 

dos Jovens, Margarida Balseiro Lopes, entregou os diplomas de participação aos porta-

vozes de cada círculo.  

Para acabar de forma ilustre, como portugueses orgulhosos, cantámos o Hino Nacional, 

que se fez ouvir por toda a sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RReefflleexxããoo  aacceerrccaa  ddeessttaa  eexxppeerriiêênncciiaa……  

Após esta breve, mas significativa experiência de ter sido 

jornalista na Assembleia da República, sinto-me uma pessoa mais 

informada acerca deste tema. Percebi que a situação está a 

chegar a um ponto sem retorno e precisa que jovens, como 

nós, se dediquem a procurar soluções para minimizar este 

problema. 
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Nós somos o futuro de amanhã e temos de estar conscientes da nossa função, enquanto 

cidadãos, vivendo de um modo mais justo e acertado para com o planeta. Espero repetir 

com temas tão ou mais pertinentes e por causas 

nobres, como o abordado este ano. 

É gratificante ter tido oportunidade de vivenciar 

a Assembleia da República, ainda para mais 

colaborando com projetos do Parlamento dos 

Jovens, pois aproxima os jovens da política, 

fazendo-nos pensar no futuro e sentirmo-nos 

presentes nos assuntos atuais e de interesse do 

nosso país. 

Tanto eu como os meus colegas da Escola de 

Alvaiázere sentimos que o esforço, empenho e 

dedicação que pusemos em cada etapa deste percurso, fazendo-nos chegar à fase 

Nacional, surtiram o efeito desejado e que passou por nos fazermos ouvir e ajudar na 

construção de um futuro melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A jornalista, 

Laura Godinho 

 

 


