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 No presente ano letivo, os alunos do 3.º ciclo do Co-légio de Ermesinde envolve-ram-se, pela segunda vez, no projeto Parlamento dos Jo-vens, sendo o tema “Os Jo-vens e a Constituição: tens uma palavra a dizer!”, apro-veitando a efeméride dos 40 anos da Constituição da Re-pública Portuguesa.  A ocasião foi aprovei-tada para conhecer melhor a lei fundamental do Estado, de modo a preparar o melhor possível as medidas propos-tas e a ser discutidas na sessão escolar. Ao todo, foram apresentadas cinco listas e envolvidas quase todas as tur-mas do Colégio, mostrando o entusiasmo com que este projeto foi encarado.  Todo este entusiasmo foi vivido de forma intensa durante o período da campanha eleitoral,  que culminou num concorrido debate, onde foram apresentadas as listas e as suas propostas, bem como respondidas as dúvidas dos eleitores.  

 O burburinho corria por toda a escola, alunos entu-siasmados e correrias constantes tomavam conta da ma-nhã do dia 13 de janeiro. Todos os representantes das respetivas listas percorriam o colégio apelando ao voto. A ansiedade era geral. Após algumas horas de espera, e após 

a contagem dos votos, ficaram a saber que a lista B, re-presentada pela turma do 9.º ano A, havia ganho.   

 Após o dia de votação, os alunos envolvidos no pro-grama Parlamento dos Jovens foram chamados a formar a assembleia de escola, onde se discutiriam as medidas propostas por todas as listas que seriam, depois, levadas à Sessão Distrital, a realizar posteriormente na cidade da Maia. Nessa assembleia foram apresentadas, discutidas, eliminadas, alteradas e selecionadas três medidas para levar à sessão distrital, elegendo-se também os três depu-tados que iriam representar o colégio.   Assim, durante os dias 20 e 21 de março, os alunos Diogo Martins, Mariana Rocha e Maria Silva tiveram o privilégio de participar na sessão distrital da 21.ª edição do Parlamento dos Jovens. Estes dois dias foram os mais divertidos e imprevisíveis que se podia pensar, mas, ape-sar de todos os contratempos sofridos, os deputados fo-ram capazes de dar a volta e obter uma excelente presta-ção. Logo no primeiro dia foram estabelecidos contactos com outros participantes. Fizeram amigos e passaram um tempo incrível a conhecer e a trocar ideias com todas as pessoas envolvidas neste tão grande projeto. Conheceram alunos de outros estabelecimentos de ensino com quem tiveram a oportunidade de falar, trocar impressões, pon-tos de vista e, sobretudo, a oportunidade de ganhar expe-riência e conhecimento necessário para o próximo passo. 

Maria Silva 
Repórter especial Colégio de Ermesinde | Distrito do Porto 

A experiência que todos os que participam no “Parlamento dos Jovens” gosta-riam de ter. Num ano em que a proposta era o estudo da Constituição e o con-tributo para a sua reformulação, os alunos do Colégio de Ermesinde foram eleitos para integrar a delegação do distrito do Porto e ser uma voz ativa na sessão nacional. Pelo meio, histórias, aventuras e amizades que ficarão para sempre na memória e no coração      

Cabeças de lista no momento final do debate 

A azáfama das primeiras horas na Assembleia de Voto 
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 Ao longo destes dois dias foram discutidas as pro-postas de cada escola participante, procurando chegar-se ao texto final do projeto de recomendação a ser apresen-tado posteriormente, na sessão nacional.  Todos os participantes na sessão distrital têm, de certeza, boas recordações da mesma. Mas nós, alunos do Colégio de Ermesinde, temos ainda melhores memórias desta sessão. Após árduo trabalho a prepará-la, tanto sozinhos, como com a ajuda preciosa dos nossos professo-res, tivemos o privilégio de,  para além de ver uma das medidas propostas ser aditada ao projeto base, acabar esta fase com os deputados eleitos em primeiro lugar, pa-ra representação do distrito na Assembleia da República. 

 Lisboa ficou mais próxima  Estávamos agora numa fase diferente, já não sería-mos mais o Colégio de Ermesinde, mas sim o distrito do Porto. Assim, no dia 22 de maio às oito horas da manhã, começámos a nossa viagem até Lisboa. De imediato, co-meçamos a fazer novas amizades com os representantes dos outros distritos e as comitivas das restantes escolas do Porto.  Após a viagem de cinco horas, chegámos à Assem-bleia da República. Ao chegarmos, fomos recebidos por um tão esperado lanche, e logo após fomos separados de acordo com a função de deputados e jornalistas. Os depu-tados dirigiram-se às respetivas comissões e começaram os trabalhos às 14:00h. Em cada comissão estavam 32 deputados, e o seu objetivo durante a tarde era o de elimi-nar uma proposta, alterar a redação de outra e aditar uma terceira. Os jornalistas, até às 15:00h, tiveram liber-dade para tirar fotografias e registar o momento da ma-neira que acharam pertinente. Às 15:00h foram conduzi-

dos por uma visita guiada ao edifício da Assembleia da República, na qual tivemos o privilégio de conhecer a história e antigas funções do edifício que agora é usado como a Casa da Democracia. Antes do jantar, tivemos ainda um momento cultural, para a promoção do conví-vio e do relaxamento  após um tão longo dia. 

 O dia 23 amanheceu soalheiro e quente, um dia nada perfeito para  passar dentro da Assembleia.  Já mais à vontade com as instalações, os jornalistas puderam usu-fruir do espaço como ninguém. Os deputados foram leva-dos para a Sala do Senado, onde  decorreram os trabalhos do dia. Desta vez, a sessão foi aberta pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o presidente da comissão da educação, Alexandre Quintanilha, e o senhor secretário de estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Após uma sequência de perguntas e respostas aos deputados do PSD, PS, BE, CDS/PP, PCP e PEV, os jornalistas abandonaram a sala para fazer uma entrevista aos deputados acima mencionados. No Senado, os deputados conti-nuaram a discutir as pro-postas para o projeto final de recomendação. Foi um dia muito preenchido e completo, mas tanto os de-putados como os jornalistas desempenharam o seu tra-balho na melhor das condi-ções e com muita qualidade.  No final dos trabalhos foram selecionadas dez me-didas para serem analisadas pela Assembleia da República, onde figura a proposta saída da sessão escolar do Colégio de Ermesinde (pelo segundo ano consecutivo!). Foram feitas amizades, foram trocados números de telefone, foram partilhados sorrisos e gargalhadas, e sobretudo, foi feita amizade e camarada-gem. Assim se pode definir a sessão nacional do Parla-mento dos Jovens de 2017.  A título pessoal, espero viver, novamente, uma ex-periência como esta, foi um enorme acrescento tanto para mim como para os meus colegas e esperamos, do fundo do coração, poder regressar, em breve, à casa da democracia. 

Deputados no final do primeiro dia da Sessão Distrital 

Deputados Mariana Rocha e Diogo Martins nos trabalhos da  Comissão 

Parte da delegação do Porto antes do início dos traba-lhos nas comissões 

Interpelação do deputado Diogo  Martins 


