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Dados Pessoais - Jornalista:
Nome: Maria Isento Silva
Idade: 14 anos
Localidade: Manteigas
Escola: Agrupamento de Escolas de Manteigas- Escola Básica/ Secundária de Manteigas
Ano escolaridade: 8º Ano

Fase Escolar- O príncipio da grande
aventura...
O Parlamento dos Jovens é uma grande aventura e como tal é importante focar
tudo o que antecede a Sessão Nacional.
No Agrupamento de Escolas de Manteigas, tudo começou com a formação de uma
única lista elaborada pelos alunos do 8ºano, para o Parlamento dos Jovens, no final do 1º
período. Após algumas reuniões e árduas horas de trabalho, conseguimos elaborar
medidas que foram ao encontro do tema debatido e igualmente controverso da atualidade,
que é “Igualdade de Género”.
Após os alunos da escola terem votado na única lista, realizou-se a Sessão Escolar
na qual não só se debateram as medidas já elaboradas, como também foram feitas as
votações para se saber quem iria à Sessão Distrital e quem concorreria à Presidência da
Mesa. Posteriormente procedeu-se à elaboração de forma consesual do projeto de
recomendação que seria levado pelos deputados eleitos ( Gonçalo Martins, Rodrigo
Costa, Sofia Serra e Maria Silva) à Sessão Distrial em Gouveia.

Sessão Distrital- Mais uma etapa...
No dia 19 de fevereiro os deputados eleitos na sessão escolar deslocaram-se à
Câmara Municipal de Gouveia com o objetivo de defenderem o projeto de recomendação,
resultante do consenso de todos os deputados envolvidos na sessão escolar.
Os deputados ambicionavam chegar à fase da Sessão Nacional, no entanto o mais
importante era, em conjunto com os colegas de outras escolas do distrito, elaborarem o
projeto que melhor defendesse as suas idieas para ser levado à Sessão Nacional.
No fim do dia, os deputados regressaram felizes, porque além de terem incluído
algumas das suas medidas no projeto de recomendação, foram eleitos para participarem
na Sessão Nacional. Tendo a nossa Escola contado com dois deputados, Gonçalo Martins
e Sofia Serra.
Este foi o início da grande aventura que culminou nos dias 16 e 17 de abril na
Assembleia da República. Agora era tempo de preparar a Sessão Nacional....

Sessão Nacional- O auge de toda a
aventura...
O Primeiro dia
Acompanhados pela professora coordenadora do projeto Maria Manuela Saraiva,
os alunos Gonçalo Martins e Sofia Serra– deputados -, bem como a aluna Maria Silva –
jornalista -, chegaram, no dia 16 de abril, à Assembleia da República.
Após a chegada começaram os primeiros contactos com outros jovens, professores
e funcionários da Assembleia da República, que distribuíram os vários cartões de
identificação e deram as indicações necessárias a todos os participantes para que estes se
sentissem confortáveis no Palácio de São Bento.

- Reuniões em Comissões
Depois de as várias delegações terem ouvido as indicações de que necessitavam,
foram distribuídas pelas salas onde se reuniriam para analisarem os projetos de
Recomendação que tinham em mãos. Os jovens deputados do Agrupamento de Escolas
de Manteigas, pertencentes ao Círculo da Guarda, ficaram na 4ª Comissão, na Sala 6, para
em conjunto examinarem os projetos de recomendação da Guarda, Aveiro, Açores,
Bragança, Santarém, Vila Real e Viseu.
Após terem sido apresentados os diversos projetos de
recomendação, os deputados pronunciaram-se acerca de algumas
medidas e, após este processo de debate na generalidade, os
deputados votaram no projeto de Recomendação que mais
correspondia e que seria, em seguida, detalhadamente analisado
- o Projeto de Recomendação de Vila Real.
Sucedeu-se, então, o período de debate na especialidade,
durante o qual os jovens presentes na 4ª Comissão foram
aperfeiçoando o projeto selecionado.
Por fim, os deputados selecionaram as perguntas que
fariam, no dia seguinte, aos deputados dos vários grupos
parlamentares.
Pelo meio houve ainda tempo para um lanche no claustro
do Palácio.

-Visita guiada ao Palácio de São Bento
Enquanto os deputados se encontravam nas comissões, os jornalistas foram
convidados a realizar uma visita guiada pelo magnífico Palácio de São Bento, que,
em tempos foi um mosteiro. Hoje em dia e após as devidas remodelações, é a sede do
Parlamento de Portugal.
O primeiro ponto da visita foi a Sala dos Passos Perdidos, cujo nome se deve aos
inúmeros “passos perdidos” outrora por cidadãos que aguardavam, por longos
períodos de tempo, ser atendidos pelos deputados ou pelos governantes.
Posteriormente, visitámos a majestosa Sala das Sessões que é fruto do projeto
de reconstrução vanguardista do arquiteto Ventura Terra, elaborado após esta ter sido
atingida por um incêndio em 1895, que a destruiu completamente. Nesta sala
assistimos ainda a um momento explicativo da guia no qual pudemos perceber melhor
o funcionamento da Assembleia da República, as suas funções, a disposição dos
deputados nas bancadas orientadas em semicírculo e as hierarquias. Este foi certamente
um momento bastante enriquecedor para todos os que a ele assistiram uma vez que
permitiu aumentar os conhecimentos acerca daquela que é considerada a sala mais pública
do país.

-Sessão cultural
Finalizados os trabalhos nas comissões e a visita guiada, foi altura de
deputados, jornalistas e professores seguiram para a Sala do Senado para assistirem a
um momento cultural, protagonizados por um grupo de música. Mais uma vez se associou
ao evento o caráter culturalmente enriquecedor do Parlamento Jovens.
Após o momento cultural, dirigiram-se novamente ao claustro para jantarem.
Este acabou por se revelar mais um momento de convívio entre jovens deputados e
jornalistas.
Depois de uma bela refeição no Claustro do Palácio, as delegações dirigiram-se
até Oeiras, onde ficaram muito bem instaladas durante toda a noite.

O Segundo Dia
- Sessão Plenária
No segundo dia, chegámos ao Parlamento por volta das 10 horas e dirigimo-nos à
sala das sessões para assistirmos à abertura solene do plenário, pelo Vice-Presidente
da Assembleia da República, Jorge
Lacão, e do Presidente da Comissão de
Educação e Ciência, Alexandre
Quintanilha. Ambos
salientaram a
importância da educação na sociedade
atual e a relevância do Parlamento
dos Jovens na formação cívica de cada
um de nós. Reforçaram, ainda que a
Assembleia República é a Casa da
Democracia, das convicções e dos
ideais, sem os quais as pessoas e a
sociedade não conseguiriam evoluir.
Após a abertura solene da
Sessão, os 132 jovens deputados
presentes ouviram atentamente a
Presidente de Mesa que, no fim do seu
discurso de abertura, lhes deu a palavra
para, em seguida,colocarem as suas
perguntas aos deputados da Assembleia
da República ali presentes. Todos os
deputados responderam abertamente às
várias questões que lhes foram colocadas.
De seguida, os deputados do Parlamento dos Jovens passaram ao debate dos
Projetos de Recomendação, sendo que estes foram apresentando e defendendo as medidas
do seu respetivo círculo eleitoral para que estas figurassem no projeto final.

- Entrevistas aos deputados
Os jornalistas das várias escolas puderam, após terem assistido a uma parte do
início da Sessão Plenária, interpelar, na Sala dos Passos Perdidos, os deputados da
Assembleia da República que ali se encontravam em representação dos seus grupos
parlamentares.
Ao longo desta entrevista, foram também abordados outros assuntos, tais como a
União Europeia, os atuais problemas da banca portuguesa, a NATO, o meio ambiente, a
desertificação do interior, bem como outros temas políticos.
Ulteriormente ao momento das entrevistas seguiu-se uma conferência de imprensa
com o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. Este
falou-nos da sua experiência de vida e transmitiu-nos uma mensagem de esperança
relativamente ao que o futuro nos reserva.

-Elaboração do Projeto de Recomendação final
Após o almoço no claustro, começou a última etapa da Sessão Nacional do
Parlamento dos Jovens, com o debate e votação final global da Recomendação.Durante
este período, os vários deputados analisaram as medidas presentes no projeto final, tendo
votado para a sua manutenção ou eliminação, sempre com o intuito de construírem um
projeto sólido e coerente. Este projeto foi aprovado pela mesa constitída por os seguintes
membros:Presidente, Jacinta Simões;Vice-Presidente, Alexandra Lima; Secretária da
Mesa, Maria Silva; Secretária da Mesa, Magda Sousa.Todo este processo foi conduzido
pelos membros da Mesa de maneira exímia.

- Encerramento
Após as votações, os porta-vozes de cada círculo eleitoral deixaram uma
mensagem acerca desta edição do Parlamento dos Jovens, destacando sempre a
importância deste projeto para a formação cívica dos jovens. A Presidente da Mesa da
Sessão, Jacinta Simões, agradeceu a todos os presentes e deixou votos de que este projeto
continuasse e chegasse a mais jovens.
No final, concluiu-se esta nossa aventura com a distribuição dos diplomas
aos deputados, cantando o Hino Nacional e despedindo-nos antes de cada um rumar ao
seu local de residência.

