Em abril do presente ano letivo, as alunas Maria Léo Fé e Letícia Faria, do Agrupamento de Escolas
Cidade do Entroncamento, ambas do 3º ciclo de escolaridade, tiveram o prazer de estar presentes na
Assembleia da República, na sessão nacional do Parlamento dos Jovens, que este ano teve um tema
muito atual, a “Igualdade de Género”.
Como é já habitual, a nossa escola abraçou o projeto empolgadamente.
Sendo o nosso Agrupamento formado por duas escolas com 3º Ciclo do ensino básico, foram formadas 3
listas na Escola Secundária e 3 na Escola Dr. Ruy D’Andrade, que elaboraram as suas medidas e
apelaram ao voto com cartazes, promovendo as suas ideias quanto ao assunto em debate, levando toda a
escola às urnas de voto, para assegurar a eleição das que achavam ser as melhores ideias e as melhores
pessoas para as defender.
Ainda durante a campanha, contámos também com a presença do deputado António Gameiro (que, no
passado, frequentou a nossa escola), que, prontamente, esclareceu as nossas dúvidas sobre o
funcionamento da Assembleia e sobre a vida de um deputado.
Após alguns dias de tensão entre as listas e uma votação renhida, na Escola Secundária saiu vencedora a
lista D e na Escola Dr. Ruy D’Andrade a lista I, levando estas maior número de deputados para a Sessão
Escolar.
Na tarde de 17 de janeiro, cada lista pode levar um número de deputados ao debate com os membros das
outras listas, consoante as anteriores votações. Neste debate, orientado pelos professores, houve uma
grande discussão sobre a evolução do pensamento sobre os direitos entre homens e mulheres. A
diferença salarial, a diferenciação e a igualdade de oportunidades foram também assuntos debatidos pelos
alunos, que tentavam ao máximo defender as suas medidas ou torná-las melhores e mais completas.
Depois do estabelecimento das três medidas, chegou o tempo de eleger as pessoas que melhor as
defendiam. Foram escolhidas 4 deputadas (Maria Léo, Letícia Faria e Matilde Lourenço, como efetivas, e
Gabriela Gomes como suplente). Algo interessante num projeto para igualdade de género serem
escolhidas apenas raparigas, mas a verdade é que houve oportunidade de todos participarem,
independentemente do seu género, sendo assim apenas uma coincidência as raparigas terem tido um
melhor desempenho que os rapazes.
No dia 28 de fevereiro, representantes de 13 escolas do círculo de Santarém reuniram-se na capital do
distrito com o objetivo de eleger o projeto de recomendação e nomear os representantes à Sessão
Nacional. Saíram vencedores o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, o Colégio do Sagrado
Coração de Maria e a Escola Básica Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão. O resultado foi polémico, pode
dizer-se.
Foi, assim, eleito um projeto de recomendação que acabou por sair também vencedor na Sessão de
Comissões, que foi encerrada com um excelente discurso da senhora deputada Maria Augusta dos
Santos, no primeiro dia de debates na Sessão Nacional na Assembleia da República. Para além de um dia
vitorioso, tornou-se também num dia de novas amizades vindas de várias partes do país.
Nesse primeiro dia, os jornalistas tiveram o prazer ter uma divertida visita guiada à Assembleia da
República, ficando assim a conhecer os cantos à casa. Começámos por ver a Sala dos Passos Perdidos,
onde ficámos a saber um pouco da história deste edifício, que anteriormente fora um mosteiro. Mais tarde,
viemos a entrevistar alguns dos deputados que estiveram presentes na sessão plenária nesta mesma
sala.Vimos também o Plenário, onde ficámos a saber o significado de todos os elementos decorativos,
porque até os mais insignificantes têm algum passado histórico. Entrámos também na pequena sala de
imprensa, onde mais tarde o Presidente da Comissão de Educação respondia, prontamente, às nossas
perguntas.
O dia seguinte foi trabalhoso e, mais uma vez, mostrou-nos que, por muitas dificuldades que tenhamos
ainda de enfrentar, estamos a um nível bastante elevado em relação às nossas colegas timorenses, que

vivem uma realidade triste, mas que será, certamente, ultrapassada. Neste dia, a ordem de trabalhos foi
seguida arduamente, resultando num projeto de recomendação, a levar à Assembleia, brilhante. Foi
também, para além de um dia trabalhoso, mais um dia de convívio e de despedidas, que recordaremos
para a vida.
A sessão plenária foi encerrada com um orgulhoso discurso da excelentíssima Laura Monteiro Magalhães
e o hino nacional pelas vozes de todos os jovens deputados e jornalistas.
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