
 

 

 

 

 

O Planeta nas mãos dos adolescentes 

 

Nos dias 6 e 7 de maio, os deputados, Diogo Vital e Beatriz Carvalho, a jornalista Maria 

Arroteia Ferreira, e o professor Bruno Lopes da escola Básica de Alcanede participaram 

no Parlamento de jovens 2019 com o intuito de salvar os mares e os oceanos. 

Este tema, de grande foco e importância, fez com que o trabalho dos deputados se 

tornasse mais sério e exigente. Ainda em Alcanede, foram ultrapassados vários desafios, 

nomeadamente o da seleção dos alunos. Com um enorme sucesso nas distritais, os 

deputados Diogo Vital e Beatriz Carvalho tinham agora pela frente, juntamente com os 

restantes representantes do grupo, uma viagem até à Assembleia da República. 

No dia 6, partiu-se da Escola Básica de Alcanede rumo a Torres Novas, onde foi reunido 

todo o grupo. Todos estavam com uma enorme abertura para a experiência, 

empenhados, mas sobretudo com vontade de trabalhar em prol desta causa. 

 

 

 

Embarcaram de Torres Novas para Lisboa já com o estatuto de grupo representante do 

círculo eleitoral de Santarém, rodeados de pelos olhares de adversários, uns 

extremamente astutos e inteligentes, outros à procura de diversão e experiência, porém 

todos encaixados no mesmo autocarro. 



Naquele momento, começavam a criar-se expetativas, a formar-se ideias e estratégias 

políticas. A motivação crescia a cada momento. 

À Chegada a Lisboa, à Assembleia da República, os olhos encheram-se de curiosidade, 

de entusiasmo, de criatividade, de deslumbramento. 

Recebidos com os típicos pastéis de Belém, os deputados estavam prontos para “pôr 

mãos ao trabalho”. Esperava-os uma sala de mesas retangulares, com os nomes de 

cidades portuguesas que davam o nome ao círculo. Caras totalmente desconhecidas e 

discussões que conduziram a decisões. Esta Sessão, a primeira desta aventura, foi 

dirigida pela deputada Margarida Balseiro Lopes e pela deputada Ângela Moreira dos 

grupos partidários do PSD e PCP, respetivamente.  

Cada deputado e círculo tinha limites de tempo a cumprir, primeiramente 

apresentaram-se as Propostas de Lei pelo porta-voz de cada círculo, como foi o caso de 

Diogo Vital que representava o círculo eleitoral de Santarém. Sucederam-se os pedidos 

de esclarecimento, fizeram-se observações e propostas e a votação. Começou. Já com 

uma paleta de Propostas de Lei na mesa era hora de selecionar as perguntas que iriam 

ser feitas no dia seguinte aos Deputados presentes na Sessão Parlamentar. O momento 

de votação ficou marcado pelas expressões de desilusão no rosto de alguns dos 

deputados, ou porque não lhes tinha corrido bem o discurso, ou porque não 

concordavam com as decisões tomadas no Plenário. Todavia, os restantes saíram da sala 

alegres e do seu desempenho, como mostravam os sorrisos nos seus rostos. 

 

 

Para terminar os trabalhos do dia 6, foi servido um jantar. Após este momento, já 

muitíssimo cansados os deputados só desejavam uma cama fofinha e uma noite bem 

dormida, o destino agora era a Pousada da Juventude onde iriam passar a noite. 

Os raios de luz atingem as janelas e o dia 7 nasce em Lisboa. Cabeças em pé, banhos 

tomados, dentes lavados, ideias organizadas, os cérebros já funcionavam no autocarro 

e estavam de novo na Assembleia da República. Eram adolescentes como verdadeiros 

deputados. 



Foi no dia 7 que a Sra. Vereadora da Educação de Santarém, Dra. Inês Barroso, a Sra. 

Jornalista da Câmara Municipal de Santarém, Dra. Susana Lopes, e a Sra. Diretora da 

Escola Básica de Alcanede, Dra. Helena Vieira, se deslocaram à capital para apoiar os 

deputados Diogo Vital e Beatriz Carvalho. 

Desta vez tudo se passou numa sala maior, num espaço onde cada cadeira e cada ripa 

de madeira conta a sua história, numa sala repleta da história de Portugal, na sala onde 

os senhores deputados que se veem na televisão tomam as decisões que sustentam o 

nosso país. Era ali também que os deputados de menor idade se preparavam para fazer 

história, neste segundo dia em Lisboa. 

 

 

A sessão deste dia foi dirigida por um adolescente, Francisco Teixeira, o Presidente de 

mesa que dá início ao Plenário dando a palavra ao Presidente da Comissão da Educação 

e Ciência, Alexandre Quintilha, ao Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues e à Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão. 

A sala estava repleta de pessoas em silêncio, que ao ouvir as palavras dos ilustres 

oradores sentiam cada vez mais motivação. Havia tem cada vez mais a convicção de que 

o seu lugar era ali, a defender esta causa, a defender a vida do planeta, a remediar todo 

o mal que o ser humano causou.  

Terminados os discursos, os convidados abandonaram mesa e o Presidente chamou as 

suas colegas para junto dele, as secretárias de mesa, Joana Rolo Estrela e Maria Eduarda 

Oliveira, e a vice-Presidente, Ana Paula Silva. Mais tarde, também chamou os Deputados 

convidados, Heloísa Apolónia do GP PEV, Ana Rita Bessa GP CDS-PP, Susana Amador GP 

PS, Pedro Pimpão GP PSD, Fernando Barbosa GP BE e Ângela Moreira GP PCP, para se 

proceder ao período de perguntas. Cada círculo eleitoral teve a oportunidade de colocar 

uma questão. 

Sentia-se por vezes um pouco de pressão na sala devido à resposta incompleta ou 

imparcial aos ouvidos dos círculos que faziam as perguntas. Por vezes sorrisos eram 

também largados como consequência de alguma observação do deputado ou do porta-



voz. Ainda assim, todo este processo se pautou pelo respeito entre os deputados. A 

deputada Susana Amador sublinha que “Tudo vale a pena quando a alma não é 

pequena”, uma frase de Fernando Pessoa, e que reflete o porquê e o como estes alunos 

do básico de dispõem inteiramente no Parlamento de Jovens e no tema que ele propõe. 

Após este momento, e depois de os próprios jornalistas poderem colocar as suas 

questões, estava na hora de recuperar o fôlego e repor energias. Fez-se, portanto, uma 

pausa e o almoço foi servido ao lado do jardim da Assembleia da República. É neste 

momento que os laços entre deputados, jornalistas e professores cresce visto que é um 

momento calmo onde ninguém tem ideias contrárias a ninguém porque ninguém quer 

mais nada a não ser comer e conviver. Ouvem-se sorrisos, trocas de ideias, pessoas 

optam por ir para a rua comer, fotos são tiradas, recordações registadas. 

De volta à sala onde os deputados em breve a fariam história, todos estavam inquietos 

pela continuação dos trabalhos. 

Estava reaberta a sessão. Foram novamente expostos os projetos de lei pelos diferentes 

círculos e ideias contraditórias surgiram. Foram discutidas ideias no sentido de perceber 

o que seria mais viável para Portugal, tendo sido apresentadas diversas possíveis 

soluções para o país. Chegou a hora de votar. 

Com a sensação de missão quase cumprida, é neste momento que os deputados dão 

tudo de si e se esforçam para arranjar soluções para a Terra. 

A votação vai-se fazendo com os Deputados a levantarem-se para mostrar o seu sentido 

de voto. São como as ondas do mar umas muito grandes e convictas outras mais 

pequenas e com receio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votações terminadas, encerrou-se o Plenário, depois de terem sido proferidas algumas 

palavras de agradecimento a todos os envolvidos.  



“Agora só resta que os senhores deputados da Assembleia deem utilidade e considerem 

a implementação das nossas leis no nosso país!”, era aquele o pedido de todos naquela 

sala. 

A pedido de uma deputada cantou-se o hino de Portugal no final da sessão. Ouviu-se 

um breve discurso da deputada Margarida Balseiro Lopes que referiu “Também eu já 

estive desse lado”, palavras que tocaram profundamente todos os deputados em seu 

redor.  

Terminou desta forma uma experiência em Lisboa, na Assembleia da República. 

Adolescentes que se tornaram deputados por uns meses, que lutaram pelas suas 

opiniões e a quem foi dado um espaço, um local e uma ocasião especial para se 

exprimirem e para contribuírem para a governação do país. 

Agora já só importava regressar bem a casa com o coração cheio de gratidão e com mil 

e uma experiências para contar aos pais. 

Os alunos de Alcanede, Diogo Vital e Beatriz Carvalho juntamente com o resto do grupo 

chegaram a casa com um sorriso enorme nos lábios e com o corpo a gritar “Adorei a 

experiência, nunca esquecerei”. 

O Parlamento de Jovens é sem dúvida alguma uma iniciativa muito valiosa e na qual 

todos os jovens deviam participar porque os realiza a nível pessoal, mas decerto mais 

tarde a nível profissional! 

Excelente trabalho, deputados do Parlamento de Jovens 2019! 

 

 

Jornalista Maria Arroteia Ferreira 

Escola Básica de Alcanede, Distrito de Santarém 

Reportagem Parlamento de Jovens 2018/2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


