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António Matos, 
deputado da ESAQ, é 
eleito, na Sessão 
Regional, Porta-voz 
dos Açores 

Frederica Pacheco, 
aluna da ESAQ, após 
ser presidente da 
mesa Regional é eleita 
Vice-Presidente da 
mesa Nacional 

Reportagem da Escola 
Secundária Antero de 
Quental reúne 
momentos da Sessão 
Escolar (página 2), 
Sessão Regional 
(página 3) e Sessão 
Nacional (página 4) 

 

 

 



24 de janeiro de 2022 Sessão Escolar Escola Secundária Antero 
de Quental 
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Na Escola, tudo começou quando a 

professora Fernanda Jerónimo falou 

com alguns alunos sobre o programa 

“Parlamento dos Jovens”, explicou o 

projeto e logo surgiu dez alunos do 

Secundário, formando assim uma 

lista, a Lista E.  

Após algumas reuniões e discussões, 

os deputados formaram propostas, 

passando assim à fase de campanha 

onde a lista recorreu ao método de 

cartazes e ao uso de uma rede social, 

na qual criou-se uma conta e 

publicou-se algumas informações da 

lista e do tema que nos foi proposto 

para trabalhar. Algum tempo depois, 

nos apercebemos que não havia outra 

lista a concorrer contra nós, o que 

para nós foi um “alívio”. 

 

 

Após muito trabalho e muito entusiasmo, no dia 24 de janeiro foi realizada a 

sessão escolar, o debate acabou por ser uma reunião entre os deputados para 

melhorar as propostas e para eleger quem iria representar a nossa escola na fase 

regional, na Horta. Durante o debate, foi possível ver não só o trabalho árduo 

realizado pelos nossos deputados, mas também o entusiasmo presente em todos. 

Destaco as palavras do nosso deputado António Matos, “Já na sessão escolar, 

eu via que valeu apena eu ter começado a participar no projeto.”. 

Nesta sessão, os nossos deputados António Matos e Francisca Policarpo foram 

eleitos para representar a nossa escola na Sessão Regional com três propostas. 

 

  

“Senti que estávamos a preparar para um projeto que iria marcar a diferença, que 

iria valer apena.” - António Matos. 



21 e 22 de março de 
2022 Sessão Regional Escola Secundária 

Antero de Quental 
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A chegada dos deputados 

Após uma pequena viagem, fomos encaminhados 

para o hotel. De seguida, fomos jantar e conviver 

com os outros participantes. Durante o dia, 

estávamos com muita ansiedade, expectativa e 

nervosismo, mas também alguma tranquilidade e 

confiança, pois os nossos deputados tinham se 

empenhado e feito bem o seu trabalho. A noite 

acabou cedo, mas já com laços formados e 

momentos marcantes que jamais serão esquecidos. 
 

 21 de março de 2022, Faial, Horta 

  

22 de março de 2022, Assembleia Legislativa 

Chegou o grande dia e estava na hora de 

ir trabalhar! Com as forças recuperadas, 

os deputados entraram na Assembleia. 

Um momento comovente, estávamos 

mesmo na Casa da Democracia 

Açoriana? Uma mistura de emoções, 

felicidade, ansiedade, entusiasmo, muita 

confiança e orgulho. 

Está na hora, que comece o debate! 

O debate começou e nos primeiros 

momentos estavam todos um pouco 

nervosos, mas com o passar do tempo 

começou a ser mais fácil, estavam 

unidos. Passo a citar, “Foi de extrema 

importância as conexões formadas, 

não só para clarificar bem as ideias que 

não conseguiram ser simplificadas no 

próprio plenário, mas também porque 

foram essas conexões que 

contribuíram para um debate 

produtivo.” - António Matos. 

“Na Assembleia senti-me como um cidadão ativo.” -António Matos 



 22  de março de 2022 Sessão Regional Escola Secundária 
Antero de Quental 
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Após esta votação, decorreu outra relativa ao Porta-voz dos Açores. De entre três 

candidatos o mais votado foi o nosso deputado, António Matos. É de se salientar 

que a Mesa de Assembleia fez um magnifico trabalho durante todo o debate e foi 

um enorme orgulho, para a nossa escola, que a Presidente tenha sido uma aluna 

nossa, a Frederica Pacheco. Podemos também felicitar aos restantes membros da 

Mesa, pois, não é um trabalho fácil e, mesmo assim, realizaram-no na perfeição. 

 

Com um enorme orgulho do nosso trabalho saímos da Assembleia Legislativa, 

da Casa da Democracia Açoriana, com destino em maio para a Sessão Nacional, 

em Lisboa, no Palácio de São Bento. 

Após muitas perguntas, explicações e 

discussões amigáveis, chegou ao 

momento que era impossível esconder 

os nervos e a ansiedade, chegou a hora 

da votação! 

O círculo dos Açores ficou composto por 

ES Antero de Quental, EB2.3/S Cardeal 

Costa Nunes, ES Vitorino Nemésio e ES 

Domingos Rebelo. Após esta votação, 

decorreu outra relativa ao Porta-voz dos 

Açores. 



 

 

  

 

 

 

 29 de maio de 2022 Sessão Nacional Escola Secundária 
Antero de Quental 

   

13:30 era a hora combinada para estarmos no aeroporto, 

mas a ansiedade era tanta que às 13:10 já lá estávamos. 

Sabendo que alguns distritos teriam 7 horas de viagem, as 

2 horas e 30 minutos não seriam nada, mas na mesma 

tínhamos de nos manter ocupados. Comemos alguns 

chocolates e já estava na hora de entrar no avião. Neste, 

os deputados encontraram diversas formas de se 

manterem ocupados… Eu, por exemplo, decidi ver o filme 

dos “Piratas das Caraíbas”, já o nosso deputado António 

Matos decidiu escrever. 

Antes e depois das duas horas e meia no avião  

29 de maio de 2022 

 

 

Depois de eu ter visto o filme todo, uma 

caneta ter rebentado e muita conversa ter 

sido colocada em dia, chegamos. Saímos 

do aeroporto, dirigimo-nos até ao hotel, 

fizemos o check-in. Arrumamos as 

nossas coisas e lá fomos nós aproveitar 

Lisboa. 

A noite tinha chegado e estávamos 

todos ansiando pela manhã seguinte! E 

assim foi, o dia da nossa chegada. 
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30 de maio de 2022, Assembleia da República 

Chegamos à Assembleia por volta das 13:35 e 

fomos encaminhados para a entrada, onde nos foi 

dado um crachá e um saco de colocar no ombro 

com várias informações que podiam ser utilizadas 

para as nossas reportagens. Foi nos servido um 

lanchinho delicioso, o que foi bom porque dicamos 

com mais energia. De seguida, os jornalistas 

tiveram uma visita guiada pelo Palácio de S. Bento, 

enquanto decorria a 1ª parte das Comissões. Nesta 

visita, conhecemos o local onde iríamos trabalhar 

nos próximos 2 dias, o Palácio, um lugar que me 

encantou, um verdadeiro sonho. 

O primeiro dia de trabalho 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 30 de maio de 2022 Sessão Nacional Escola Secundária 
Antero de Quental 
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“Eu não acho que existe uma só palavra, uma só emoção, 

que consiga descrever o que é ter estado na Assembleia.” 

Houve 4 comissões. Nestas o círculo dos Açores 

esteve em duas, na 2ª e na 3ª Comissão, estando a 

nossa escola na segunda. 

Tanto para os professores como para os jornalistas, é 

um enorme orgulho ver os nossos deputados 

interagindo com os restantes e, também, marcando a 

diferença. Neste debate, foram aprovados os projetos 

de recomendação, discutidas as ideias de cada círculo 

e, entre alguns, laços foram formados. Ocorreu um 

intervalo pelas 16h, fomos dirigidos para o Refeitório 

dos Monges, onde havia um lanche apetitoso que foi 

rapidamente saboreado. 

Nas Comissões 

 

 

 

1ª parte 

2º parte 

 

Para fechar o dia com chave de ouro, decorreu pelas 18h15, 

na Sala do Senado, o programa cultural, um musical. 

Tocaram várias músicas, desde instrumentais até músicas 

cantadas. A que mais se destacou foi a do filme “Rei Leão”, 

que até foi tocada pela segunda vez! 

Este momento musical foi de extrema importância após um 

longo dia de trabalho, pois deu para descontrair e nos fazer 

sentir mais à vontade com o nosso trabalho e, também, foi 

de agrado de todas as pessoas presentes.  

De volta às salas, decorreu a escolha das perguntas que 

cada círculo iria fazer aos Deputados/as da Assembleia e 

uma votação para escolher o projeto escolar que iria servir 

de base para o debate na especialidade. A nossa escola teve 

no total 9 votos e Braga, com o maior número de votos, 

obteve 22. Das nossas 4 propostas, apenas uma foi 

aprovada para ir à Assembleia da República, que foi a 

seguinte: “Criação de um Selo Nacional de Veracidade 

online, atribuído a jornais e sites portugueses que, após 

avaliação, sejam categorizados com elevado nível de 

transparência, rigor e veracidade.”. 

-António Matos 



 

 

 31 de maio de 2022 Sessão Nacional Escola Secundária Antero 
de Quental 

 

 

 

 

 

   

   

Na Assembleia da República 

7h da manhã 

 

 

O dia tão esperado por todos os deputados 

chegou. Eram 7h da manhã e os participantes já 

estavam a tomar o pequeno-almoço. 

Aproximava-se o grande momento! 

O relógio já marcava dez horas da manhã quando, 

com um pouco de atraso, chegamos. A Sessão 

Plenária começou com um discurso de Augusto 

Silva, o Presidente da Assembleia da Républica, 

com intervenção de Ana Mendes, a Ministra 

Adjunta e dos Serviços Parlamentares, 

terminando com Alexandre Quintanilha, o 

Presidente da Comissão de Educação e Ciência.  

O debate começou com um período de perguntas 

aos/às Deputados/as da Assembleia. A nossa foi 

dirigida ao Deputado Rui Tavares. Quando este 

período terminou, deu-se início ao Debate do 

Projeto de Recomendação à Assembleia da 

República. 

Enquanto os deputados estavam na Assembleia, 

os jornalistas tiveram oportunidade de fazer 

diversas perguntas a Alexandre Quintanilha. 

Apesar de eu não ter oportunidade de fazer a 

minha pergunta, esta e as restantes questões 

acabaram sendo esclarecidas durante a 

Conferência, o que me ajudou imenso a 

desenvolver mais o meu trabalho. 

Assim que terminada, dirigimo-nos à Sala das 

Sessões para tirar a fotografia de grupo e de 

seguida fomos almoçar. 

Convivemos bastante e voltamos para concluir o 

nosso trabalho. Decorreu o debate e a votação 

final do Projeto de Recomendação. Infelizmente, 

a única Proposta que a nossa escola ainda tinha 

foi eliminada, mas sabemos que marcamos a 

diferença em todas as sessões, então, o orgulho e 

a felicidade permaneciam cada vez mais fortes. 
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 31 de maio de 2022 Sessão Nacional Escola Secundária 
Antero de Quental 

   

 

 

Por fim, o debate já tinha terminado. O Deputado Eduardo Alves, o Coordenador 

do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens, da Comissão de Educação e 

Ciência, fez um pequeno discurso de encerramento, e de seguida, o Porta-voz de 

cada círculo teve a oportunidade de dizer algumas palavras. Para os nossos 

deputados e para a Vice-Presidente da Mesa de Assembleia, este seria o último 

ano a participar neste projeto incrível, o que fez com que eles se comovessem de 

uma forma positiva, pois viveram momentos que com certeza irão ficar marcados 

para o resto das suas vidas, mas também de forma negativa, pois seria a última 

vez que iriam estar neste projeto. Cada membro da Mesa De Assembleia disse 

também algumas palavras, pois seria o último ano para todos. A nossa aluna, 

Frederica Pacheco passou por todos os cargos possíveis neste projeto e fez um 

discurso que comoveu de alguma maneira a Sala toda e despediu-se de modo 

agradecida, orgulhosa e feliz. Para encerrar a Sessão de 2022, todos cantamos o 

Hino de Portugal, o que também nos emocionou de uma forma bastante positiva. 

Despedimo-nos dos nossos colegas e, assim, terminou mais um ano deste Projeto. 

Eu fui jornalista durante esta Sessão e estive presente, na Sessão Regional como 

candidata do Euroscola. Estes projetos, ajudaram-me imenso a crescer. Fiz muitas 

amizades, vivi momentos que nunca pensei que alguma vez iria viver. Só tenho a 

agradecer a quem desenvolveu este projeto, a quem o tem conseguido manter e a 

quem esteve presente nesta edição. O Parlamento dos Jovens é, sem dúvida, uma 

oportunidade que nunca irei encontrar igual. 

Um muito obrigado e até já! 
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Alexandra Tavares 

Parlamento dos Jovens 
Secundário- 2022 

Escola Secundária Antero de 
Quental 

Círculo dos Açores 

 



 


