Sessão Nacional do Parlamento dos jovens
Decorreu nos passados dias 14 e 15 de maio em Lisboa, na Assembleia da
República a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens sobre o tema Igualdade de
Género.
A escola Secundária Fernão de Magalhães, representando o círculo eleitoral de
Vila Real, foi uma das escolas selecionadas na Sessão Distrital para estar presente em
Lisboa. A equipa foi constituída pelos deputados Francisco Duarte e Mariana Ferreira,
acompanhados pelo professor Daniel Afonso e por mim, Joana Pires na função de
Jornalista.
Saímos de Chaves pelas sete horas do dia 14, ainda com muito sono, mas com
uma grande expetativa do que seriam aqueles dois dias. Viagem longa, cansativa, mas
também cheia de encontros, conversas, amizades que se foram criando ao longo da
mesma.
Sem tempo para olhar para uma cidade
tão bela como é Lisboa fomos diretos para as
Comissões de Debate a qual nos coube a quarta
comissão. Debate e mais debate, ideias e mais
ideias, tomei figura plena de jornalista, câmara
ao pescoço e toca a andar. Visitar a Assembleia
foi uma experiência inesquecível, fiz entrevistas
e integrei-me no grupo de jornalistas associados
ao projeto.
É obra, assistir a um concerto tão belo com foi o do grupo de jovens
coordenados por um músico ao piano, música de encher o ouvido, o piano a
embelezar todas aquelas vozes, foi algo digno de registo e penso que ninguém se irá
esquecer deste momento.
Qual não foi o meu espanto quando o
Francisco se levanta e questiona o Sr. Deputado na
Comissão com uma pergunta que tanto preocupa as
pessoas do interior que é a desertificação do mesmo
e o que os responsáveis deste país pretendem fazer
para combater o mesmo. Eu estava à espera disto,
tudo o que me apetecia era dar os parabéns ao
Francisco. Sem dúvida tínhamos ganho a Comissão,
a nossa pergunta foi selecionada para ir ao
Hemiciclo.
Terminámos o dia muito cansados, avizinhava-se a noite, expetativas ainda
maiores. Onde dormir, como dormir, … A comida, essa estava assegurada e digo-vos

que era de de grande qualidade. O nosso professor já nos tinha assegurado que comer
na casa da democracia valia a pena. As minhas expetativas foram superadas. Correu
tudo bem e estávamos prontos para o dia do debate.
Nove horas junto ao autocarro já com
o pequeno almoço tomado, seguimos
caminho
para
Lisboa.
Aí
tivemos
oportunidade de debater o tema da
Igualdade de Género na sua plenitude. A
Dra. Teresa Caeiro, Vice Presidenta da
Assembleia da República abriu a sessão,
plena de confiança e com o tema preparado.
Considerei importante e reparei que este
programa é levado a sério por gente graúda.
O Dr. Quintanilha, personalidade que entrevistei, é o presidente da Comissão da
Educação e Ciência, já com alguma idade, no entanto com uma visão e profundidade
de ideias muito boa e atual.
O Senhor Ministro da Educação, participou no debate e assistiu a parte da
Sessão.
O tema foi tratado com toda a dignidade que se exige e Igualdade de Género é
um assunto que está em cima da mesa, tem que ser forçosamente trabalhado. O
homem na cozinha e a mulher nas obras é uma realidade, o igual pelo diferente, o
diferente pelo igual é uma constatação plena de justificação.
Estávamos no fim cheios de
confiança, plenos de sabedoria e eis que
oiço o professor dizer: “Vamos para
Chaves!”. Ora, isso é que foi mais
complicado. Viagem, fome, sono, aulas
do dia seguinte, voltar ao ritmo normal.
Teve de ser, espero que o papel de
jornalista que me foi confiado tenha sido
conseguido e… até para o ano! Valeu a
pena e espero que possamos repetir esta
experiência inesquecível.

A jornalista,
Joana Pires

