
CASA DA DEMOCRACIA ABRE AS PORTAS A DEPUTADOS POR UM DIA 

 

Realizou-se, nos dias 6 e 7 de maio, a Sessão nacional do Parlamento dos 

Jovens que contou com a participação de alunos e alunas de todos os distritos, de uma 

escola da Europa e uma escola de Moçambique, num total de 132 deputados e 52 

jornalistas. 

 

Tudo começou numa manhã de inverno com a interrupção de uma aula…Uma 

professora apresentou o projeto Parlamento dos Jovens, uns ficaram indiferentes e 

esperaram que a aula terminasse, outros mostraram algum entusiasmo e outros 

asseguraram que iam participar e que iriam fazer de tudo para participar na Sessão 

Nacional. 

Assim se iniciou a participação democrática: elaboração das listas, sessões de 

esclarecimento, uma delas com uma deputada, campanha eleitoral, eleição, 

apuramento de resultados, uma lista ganhou e outra, claro, obteve menos votos, mas 

continuamos todos amigos, assim se faz em Democracia! 

Depois da eleição dos deputados foi a Sessão Escolar, aí foi mais difícil eleger os 

deputados para a Sessão Distrital, todos amigos, mas todos com o mesmo objetivo, 

continuar a participar…. Fez-se a eleição, alguns rostos sorriram outros ficaram tristes 

e outros eufóricos, os eleitos que iram continuar. 

Na Sessão Escolar foi também debatida e aprovada o Projeto de 

Recomendação, as propostas para “Salvar os Oceanos”, este tinha sido preparado com 

muito empenho, dedicação e muitas horas na Biblioteca Escolar!  

Chegou o dia da Sessão Distrital em Vila Real, o dia começou muito cedo, 

primeiro chegar à escola e depois a Vila Real, chovia, percorridos alguns quilómetros 

chegamos, embora um pouco atrasados. A expectativa era grande e a vontade de ir 

para Lisboa era ainda maior. Na mesa, como vice-presidente, estava uma colega da 

nossa Escola que previamente tinha sido eleita, primeiro na Escola e depois pelos 

restantes candidatos em Vila Real. Como era bom ver uma cara conhecida na mesa, 

apesar de não poder interagir connosco. 

Depois de debatidos os Projetos de Recomendação e a sua votação na 

generalidade e na especialidade começamos a perceber, um pouco mais, do 

funcionamento da Democracia. O nosso projeto não foi aprovado, foi a nossa primeira 

desilusão e motivo de algum desânimo, pois pensamos que a Sessão em Lisboa estava 

cada vez mais longe e inatingível para nós. Mas isso não aconteceu, realizou-se a 

votação e, com grande espanto e lagrimas nos olhos fomos informadas que a nossa 

Escola fora eleita. Sim! Era mesmo verdade, estava a acontecer, não era um sonho, 

telefonamos para a Escola e dissemos “Vamos a Lisboa!” 

Seguiu-se a preparação para o grande momento, leitura de todos os Projetos de 

Recomendação e as informações que foram sendo disponibilizadas. 



O dia, 6 de maio, começou de madrugada, tínhamos que chegar a Mirandela e 

iniciar depois a viagem até Lisboa. Todos chegaram a horas, e iniciou-se uma viagem 

de várias horas e com muitas paragens. 

Finalmente, lá estava ela, branca, solene e imponente, a Casa da Democracia, o 

Palácio de S. Bento. Tínhamos alguma pressa de entrar, a expectativa era grande, 

tivemos que aguardar…. Entramos, foi-nos distribuída a documentação e um lanche. 

Iniciaram-se dois dias inesquecíveis. Ver, sentir e percorrer os corredores e 

salas do Parlamento dava-nos uma certa sensação de importância. Os deputados 

começaram imediatamente a trabalhar nas várias comissões, a Democracia exige 

trabalho. Sob a orientação de deputados(as) da Assembleia da República, os 

deputados, por um dia, apresentaram as medidas dos vários Projetos de 

Recomendação procurando os melhores argumentos para os defender. As medidas 

foram então, apresentadas, discutidas e votadas na generalidade e na especialidade, 

atá à sua redação final para ser apresentada no dia seguinte em plenário. Enquanto os 

deputados discutiam nas várias comissões, os jornalistas e os professores 

acompanhantes tiveram uma visita guiada do Palácio de S. Bento. 

Depois do trabalho seguiu-se um excelente programa cultural, uma bela peça 

de teatro, bem representada e tão atual. Depois de alimentado o espírito fomos 

reconfortados pelo excelente jantar servido no antigo refeitório dos monges, sim é 

verdade, o edifício do parlamento começou por ser um mosteiro da ordem de S. 

Bento, o Monteiro de S. Bento da Saúde. Finalmente a viagem para o hotel e uma 

noite algo agitada e mal dormida, mas diferente e inesquecível. 

O dia, 7 de maio, iniciou-se com o pequeno-almoço no hotel e o regresso ao 

Parlamento. O Senhor Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro 

Rodrigues, presidiu à abertura solene do Plenário. Foi uma emoção ver os 

adolescentes, deputados, ali sentados no hemiciclo, onde em outros dias se sentam os 

deputados, eleitos pelos portugueses. Nas bancadas, estavam os professores que nos 

ajudaram nesta caminhada, sempre ao nosso lado. 

A sessão prosseguiu com perguntas aos deputados da Assembleia da República 

e debate sobre o tema, Salvar os Oceanos. Os jornalistas abandonaram a sala para 

participar na conferência de imprensa com o Senhor Presidente da Comissão de 

Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, que já se tinha dirigido a todos na sessão 

plenária, respondeu com toda a boa vontade e paciência às muitas questões dos 

jornalistas. 

Na sala dos Paços Perdidos íamos encontrando deputados e deputadas que 

falavam connosco, sorriam e respondiam às nossas questões sobre o tema. Depois do 

almoço foi a conclusão do debate, e votação final do Projeto de Recomendação. A 

Sessão de Encerramento da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, foi feita pela 

Coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens da Comissão de Educação 

e Ciência, Margarida Bolseiro Lopes, que nos contou que anos antes também 

participou no Parlamento dos Jovens. 



E, assim terminou uma experiência ímpar, que jamais esqueceremos, na 

“bagagem” levamos a experiência e o conhecimento do funcionamento da 

DEMOCRACIA.  

Desejamos também salvar os oceanos, salvar o nosso planeta…porque não 

temos outro. Porque, um mundo melhor é possível! 

 

Sara Fidalgo. 

Valpaços, Junho de 2019 

Escola Secundária de Valpaços. 


