
 

 

 

 



 

 

E 
m hora de balanço 

da atividade Parla-

mento dos Jovens – 

na qual a nossa 

escola se envolve há quatro 

anos consecutivos – diga-se, 

desde já, que valeu amplamen-

te a pena o esforço dos alunos 

e professores. 

O tema pareceu-nos algo mal 

definido, no início: haveria que 

centrar atenções na discrimina-

ção que é exercida através das 

redes sociais? Ou também no 

uso das redes sociais como 

causa de discriminação, em função da desigualdade de oportunidades de que disfrutam aqueles que as 

sabem utilizar com a propósito e os que não as sabem ou não têm os meios? 

O debate foi amplo, envolvendo prioritariamente a grande maioria das turmas do 9º ano, como tem sido 

tradição na escola. Porém, a falta das horas da Área de Projeto não permitiu o aprofundamento de refle-

xão. Sejamos honestos: não se pode exigir que alunos destas idades, com a dispersão de interesses que 

os carateriza e a multiplicidade de tarefas escolares que lhe é pedida se empenhem profundamente em 

“mais uma” atividade – e ser “mais uma” é tudo o que o PJ não deveria ser. 

A campanha eleitoral foi, porém, menos animada que o desejável. Muitos eleitores não foram esclareci-

dos sobre as propostas em debate e alguns candidatos não perceberam a importância desse esclareci-

mento nem a variedade de estratégias a que poderiam ter recorrido. 

A sessão escolar decorreu com algum “cerimonial” e com dignidade. Mais uma vez, a escolha dos alu-

nos para representar a escola na fase seguinte recaiu sobre deputados capazes e empenhados no pro-

cesso – ao contrário de certos receios que os adultos, por vezes, expressam – sem, no entanto, deixar de 

seguir a força dos votos obtidos nas eleições. Curiosamente – ou não? – mais uma vez a escola foi repre-

sentada por duas deputadas; mas o deputado suplente  –  que teve participação ativa na sessão distrital, 

conforme combinado  –  foi, pela 1ª vez, um aluno. 

A preparação de fase seguinte foi relativamente cuidada, com o sacrifício dos tempos livres dos alunos. 

A sessão distrital precisará, a nosso ver, de ser repensada, sobretudo devido ao grande número de 

intervenientes. E temos verificado, ano após ano, que o trabalho de grupo e o (desejado) aperfeiçoamen-

to da moção vencedora não têm surtido os propósitos pretendidos, acabando os deputados por envere-

dar, muitas vezes, por votações contraditórias e incongruentes – pouco menos que inevitáveis com alu-

nos desta maturidade – que impediram o enriquecimento de uma proposta mais estruturante para a ses-

são nacional.   

A fase nacional estava muito bem organizada e os cento e trinta jovens deputados demonstraram a sua 

preparação cuidadosa, o empenho na apresentação e defesa das suas propostas e em chegar a um con-

senso de ideias.   

A terminar, deixamos um voto de louvor aos deputados eleitos para as 2ª e 3ª fases da atividade mas, 

também, a muitos outros alunos que, na escola, colaboraram com entusiasmo e dedicação. E, uma vez 

que estão a concluir o seu percurso nesta escola, desejamos-lhes as maiores felicidades. Malgrado os 

tempos de crise, muitos deles “irão longe”, estamos certos. 

Até outubro ficaremos a “remoer” o que correu melhor e pior, a antecipar alterações, uma vez que, na 

altura da campanha eleitoral, vários colegas do 8º ano já deixaram expresso o propósito de que “para o 

ano seremos nós!”. É gratificante ver um projeto “ganhar raízes” na comunidade escolar!... 

 
Filipe Xavier 
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O  Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, 

em colaboração com outras entidades, nomeadamente o Ministério da Educação e 

Ciência e desenvolvida ao longo do ano letivo.  

A participação das Escolas neste programa tem como objetivos:  

Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política;  

Dar a conhecer a Assembleia da República e as regras do debate parlamentar;  

Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação 

das decisões;  

Proporcionar a experiência de par-

ticipação em processos eleitorais;  

Incentivar a reflexão e debate 

sobre um tema, definido anual-

mente.  

 

E ste ano o tema em debate foi: 

Redes Sociais: Combate à dis-

criminação.  

A preparação e o debate do tema 

focaram dois aspetos interligados: 

- A utilização ou não das redes 

sociais será (mais um) fator de 

discriminação? 

- As redes sociais estarão a ser 

aproveitadas como veículo de dis-

criminação? 

 

E ste ano não houve o apoio 

nem o tempo da Área de Projeto, 

pelo que aumentaram as dificulda-

des para aprofundamento de 

ideias e organização das listas. 

Porém, tal acabou por redundar 

numa maior espontaneidade dos 

participantes  -- quem se empe-

nhou fê-lo por vontade própria e 

não para daí retirar quaisquer pro-

veitos.  
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R edes sociais são meios de comunicação.  
Redes sociais são um meio de se conectar a outras pessoas na inter-net. Os sites de 

redes sociais geralmente funcionam tendo como base os perfis de usuário - uma coleção de factos 
sobre o que um usuário gosta, não gosta, seus interesses, hobbies, escolaridade, profissão ou qual-
quer outra coisa que ele queira compartilhar.  
Exemplos de algumas redes sociais:  
Facebook; Twitter; Messenger; Myspace; Hi5; Flickr; etc…  
O que é que as redes sociais têm de bom?  
As pessoas podem encontrar trabalho;  
Podem falar com os amigos e familiares;  
Se alguém desaparecer, pode divulgar-se nas redes socias;  
Podem jogar jogos;  
Podem saber as notícias;  
Podem partilhar fotografias, ver vídeos.  
O que é que as redes sociais têm de mau?  
Pode haver pessoas, como pedófilos e raptores, que se fazem passar por nossos amigos;  
Através das informações que nós publicamos  
nas redes socias, pessoas que nós não conhecemos podem-nos encontrar;  
Essas pessoas, podem usar as nossas fotografias para coisas inapropriadas;  
Amigos da nossa conta, dizem-nos para fazer coisas inapropriadas.  
Acerca do Facebook  
Um rapaz que trabalhava no Facebook, fez umas pesquisas e concluiu, que quando eliminamos 
fotos ou outras coisas do Facebook, elas não se apagam, embora não estejam lá, a rede social tem
-nas arquivadas, o que é ilegal.  
Cuidados que devemos ter  
Não devemos aceitar pedidos de pessoas que não conhecemos;  
A nossa conta não deve estar exposta a todos;  
Não devemos ter fotos muito nítidas da nossa cara;  
Não dizer tudo o que fazemos;  
Não dizer números de telemóvel/telefone e morada aos nossos amigos, que podem não ser mesmo 
nossos amigos;  
Devemos ter a nossa conta limitada.  
 
 

 
 Texto Afonso Serra, Ana Monteiro, Eva, 6ºB (in Jornal Artefactos Dez 2011) 
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Lista B 

Francisco Manuel Correia Marques 
José Pedro Lopes 
Gustavo Dias Afonso 
Luís Pedro Baptista Silva 
Patrícia Ferreira Dias 
Henrique Cravo Esteves Santos 
João Filipe Reis 
Diogo Marques Almeida 
Tiago Filipe Silva Antunes 
Ricardo Leonel Morais Romoaldo 

9ºF 

 
Lista A 

Alexandra Filipa Fernandes Pereira 

Ana Rita Santos Neves Rodrigues 

Cláudia Alexandra da Silva Pinheiro 

Natacha Carolina Correia Martins 

Helena Beatriz Espírito Santo Dias 

Hugo Thumann Mendes Vale Pereira 

Sara Raquel Ferreira Rasteiro 

Marco António Faria Henriques Ferreira 

Inês Sofia Pires Morais 

Luís Afonso Cardoso Baptista 

9ºB 

Lista C 

João Catarino Carvalheiro Neto Santos 
Ana Filipa Monteiro Simão  
Beatriz Oliveira Gomes  
Cristiana Patrícia Nunes Pereira  
Érica Brito Nunes  
João André Madeira Fernandes Costa  
Maria Meireles Silva Marques Nora  
Maria Teresa Gouveia Martins  
Mariana Rigueiro Cascão  
Shirin Ilkhomovna Chorshanbaeva 

9ºA e C 

Lista D 

Ana Sofia Pinheiro Teixeira Coimbra 
Bárbara Carolina Fernandes Marques 
Catarina Abreu Lobo Torres 
Eduardo Gouveia Reis Paço Alves 
Guilherme José de Alves e Bastos 
Luís Carlos Pereira Vicente 
Mariana Isabel Amado Lourenço 
Pedro Gonçalo Reis Correia 
Tatiana Sofia Pinto Correia 

9ºD 

    

A 
 atividade Parlamento dos Jovens foi proposta 
aos alunos do 9ºano, como tem sido tradição na 
nossa escola. Cinco turmas aceitaram o desafio, 
de que resultaram as quatro listas seguintes: 
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N o passado dia 16 de janei-

ro, foi com muito prazer que recebe-

mos o Sr. Deputado, Dr. Pedro Sarai-

va, na nossa escola.  

O objetivo da sua visita foi dar a 

conhecer um pouco sobre a vida de 

um Deputado aos elementos das lis-

tas candidatas para representar a 

nossa escola na sessão distrital do 

Parlamento dos Jovens. A “conversa” 

começou por volta das 10:20 e teve 

lugar na Biblioteca, onde também 

esteve presente o professor dinami-

zador deste projeto. Aí, assistimos a 

uma apresentação referente ao seu 

dia-a-dia na Assembleia da Repúbli-

ca e a respetiva organização. Segui-

damente, o Sr. Deputado esclareceu-

nos algumas questões relativas ao 

funcionamento do Parlamento dos 

Jovens (fases distrital e nacional, 

métodos de eleição das medidas e 

porta-vozes e escolha dos temas 

anuais).  

Depois da fase de esclarecimento de 

dúvidas, alguns alunos candidatos a 

“Deputados”, partilharam a sua opi-

nião daquilo que são as redes 

sociais, pontos positivos e negativos 

destas, a sua organização e o uso 

que fazem das mesmas. Referiu-se 

que são um excelente meio de con-

tacto entre pessoas, mas também 

que proporcionam uma enorme facili-

dade aos pedófilos, por exemplo, de 

localizarem as suas vítimas.  

Podemos dizer que todos aprende-

mos imenso com a visita do Dr. 

Pedro Saraiva e esperamos que seja 

uma experiência a repetir no futuro. É 

importante mencionar também, que o 

Parlamento dos Jovens é uma exce-

lente iniciativa e que proporciona 

bons momentos de aprendizagem e 

partilha de ideias. 
 

Maria Teresa Martins, 9ºC 
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A 
s eleições realizaram-se no dia 19 de janei-

ro, durante todo o dia, no auditório do bloco 

E. Decorreram com grande seriedade e 

constituíram um momento de vivência cívi-

ca e de aprendizagem para futuros atos eleitorais. 

Dos 826 alunos dos 2º e 3º ciclos, apresentaram-se 

na mesa eleitoral nada menos de 757. 

No final, a Mesa Eleitoral procedeu ao apuramento e 

divulgação dos resultados: 

126 votos na lista B, a que corresponderam 7 deputa-

dos. 

452 votos na lista C, a que corresponderam 10 depu-

tados. 

119 votos na lista D, a que corresponderam 6 deputa-

dos. 

Houve, ainda,17 votos brancos e 43 votos nulos. A 

lista A desistiu. 
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N 
o dia 23 de janeiro, estiveram presen-
tes, na Sala de Formação, os 23 depu-
tados eleitos com as seguintes finalida-
des:  

1. Escolher as três propostas a apresentar à ses-
são Distrital;  
2. Eleger os 3 deputados à referida sessão Distri-
tal;  
3. Eleger o candidato à presidência da Mesa da 
Sessão Distrital. 

A 
pós a tomada de 
posse dos deputa-
dos eleitos, foi for-
mada a mesa da 
assembleia escolar. 

Seguiu-se um debate bastante 
vivo e crítico acerca de cada 
uma das propostas trazidas 
pelas listas presentes que, por 
consenso, conduziu às propos-
tas  
 
Se forem adotadas estas medi-
das, os deputados estão certos 
de que obviarão à discrimina-
ção, a vários níveis, que se 
exerce através das redes 
sociais. 
Em seguida, por escrutínio 
secreto, foram eleitos os 
seguintes deputados que 
defenderão estas propostas na 
Sessão Distrital: 
Efetivos: Teresa Martins e Shi-
rin Chorshanbaeva (Lista C)  
Suplente: Gustavo Afonso 
(Lista B). 
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Considerando que: 
 

A 
 discriminação se verifica bastante fre-
quente no mundo virtual  nomeada-
mente nas redes sociais visto que 
estas são bastante eficazes na prática 
deste “crime”, tendo em conta que o 

mundo virtual é um meio rápido e muito usual na 
atualidade; 
A mentalidade dos jovens se tornou um pouco 
mais ignorante e de insensibilidade para com os 
problemas que os rodeiam não só a eles mas 
também ao próximo; 
Deve haver um apoio aos discriminados propor-
cionando olhes auto-estima, gerindo uma partilha 
de experiências e situações discriminativas entre 
vítimas de modo a disponibilizar-lhes liberdade, 
mais otimismo e uma diferente perspetiva; 
É imprescindível sensibilizar os jovens aos trau-
mas e graves problemas causados nas vítimas e 
também às anomalias existentes nos praticantes, 
de modo a que tomem noção da realidade; 
 
Os deputados eleitos pelos alunos da Escola EB 
2,3 Martim de Freitas, de Coimbra, reunidos em 
sessão plenária no dia 23 de Janeiro, propõem às 
entidades competentes: 
 
1ª - Criação e manutenção por parte de entidades 
governamentais competentes de uma linha telefó-
nica gratuita, programas de rádio e TV e blogues, 
jogos interativos e outras páginas nas redes 
sociais e realização de campanhas de publicidade 
criativa alertando para o combate a todos os tipos 
de discriminação, os perigos de exposição exces-
siva, os cuidados a ter na sua utilização e os 
modos de proceder em caso de abuso pelos utili-
zadores.  
 
2ª - Dinamização de grupos de debate, ao vivo, 
destinados àqueles que são discriminados, que 
discriminam e para qualquer outro que esteja inte-
ressado para poder debater assuntos desta área 
e tentar mudar algumas atitudes menos positivas.  
 
3ª - Adoção pelas escolas de um conjunto de 
medidas tendentes a familiarizar todos os alunos 
e demais população escolar no uso das novas 
tecnologias da comunicação e suscitar o seu uso, 
refletido e responsável: clubes, palestras para alu-
nos e pais, vídeos, cartazes, panfletos, caixas de 
dúvidas ou protesto…  

A candidata à Mesa da Sessão Distrital, Ana 
Filipa e o prof. coordenador 

As deputadas eleitas pela nossa escola e o 
deputado suplente 
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A preparação 

 

N a altura da interrupção do Carnaval, os deputados 

eleitos e o professor coordenador desta atividade preparam a estra-

tégia para a sessão distrital: retocaram a exposição de motivos, pre-

param a apresentação da proposta, estudaram as propostas das 

outras escolas envolvidas com vista à deteção de pontos de concor-

dância e de discordância e prepararam as perguntas para os repre-

sentantes das outras escolas. 

Prepararam também as perguntas para o Sr. Deputado da AR que 

orientaria os trabalhos. 

 

PERGUNTAS: 

 

1.ª – Como e quando surgiu o seu interesse pela atividade política? 

O Sr. Deputado não tem sentido que os jovens estão cada vez mais 

afastados da vida política? (Muitos que conhecemos nem se dão ao 

trabalho de se recensearem…) O que, em sua opinião, deveria ser 

feito para alterar esta realidade? 

2.ª –  Qual a repercussão que esta atividade e as propostas formula-

das por milhares de alunos de centenas de escolas irão ter na 

Assembleia da República? Serão tidas em conta, ou trata-se apenas 

de um jogo, de um “faz de conta”? 

3.ª – O Sr. Deputado não acha que os partidos políticos estão a 

tomar para si o exclusivo da representação dos cidadãos, muitos 

deles sem partido nenhum? Não acha que deveria ser mais fácil aos 

cidadãos apresentarem propostas de lei, candidatarem-se a cargos 

políticos, etc., na qualidade de independentes? 
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A  Sessão Distrital do 

Parlamento dos Jovens decorreu 

no dia 27 de fevereiro, no auditó-

rio do Conservatório de Música 

da Escola Secundária Quinta das 

Flores.  

Na cerimónia de abertura, estive-

rem presentes a sra. Diretora 

Regional de Educação, o sr. Pre-

sidente da Câmara, o deputado 

do PS Rui Pedro Duarte e o sr. 

Diretor do Conservatório, entre 

outras entidades, e incluiu um breve momento musical proporcionado por dois jovens músi-

cos daquela escola. 

Constituída a Mesa, o deputado Rui Pedro Duarte, do círculo de Coimbra, fez uma breve 

apresentação e passou a responder às questões colocadas pelos deputados, tendo a nossa 

escola sido representada pela Shirin.  

Seguidamente, cada escola (… no total) passou a uma breve apresentação das suas propos-

tas. Quando chegou a nossa vez, e conforme acordado, cada deputado apresentou uma das 

medidas propostas, com grande vivacidade e clareza. Uma das frases de um dos nossos 

deputados -- “O que define as pessoas não é a idade, são os atos” -- foi, até, bastante aplau-

dida e serviu de abertura à notícia publicada no Diário de Coimbra no dia seguinte.  

A sessão foi interrompida para o almoço, na cantina da Escola da Quinta das Flores, durante 

o qual começaram as “negociações de bastidores” entre os deputados. 

Retomada a sessão, seguiu-se o pingue-pongue das perguntas e pedidos de esclarecimento 

entre os defensores das várias propostas. O pior foi que o tempo de que cada escola dispu-

nha era limitado – tal como na Assembleia da República – e a nós… faltou-nos tempo! 

No final das diversas rondas de perguntas, fez-se a votação, tendo sido vencedora a propos-

ta da Escola Secundária Infanta D. Maria. A nossa proposta teve, no entanto, uma votação 

significativa. 

Seguidamente, os deputados foram divididos em três grupos, de que saíram propostas de 

eliminação e aditamento, com vista à melhoria da moção vencedora. Infelizmente, os adita-

mentos sugeridos pelo nosso grupo, que muito enriqueceriam a proposta final, acabaram 

rejeitados sem razões plausíveis. Aliás, nesta fase o debate foi algo confuso e nem sempre 

coerente, acabando a proposta final do Círculo de Coimbra por conter, apenas, duas medi-

das. 

Veio, depois, a hora mais esperada: a eleição dos deputados à Sessão Nacional, bem como 

do respetivo porta-voz. Por votação secreta, foram escolhidos os deputados da escolas José 

Falcão, Cristina Torres (Figueira da Foz), Penacova e… Martim de Freitas! 

Parabéns à Teresa, à Shirin e ao Gustavo pela sua eleição, aliás, plenamente merecida aten-

dendo à sua brilhante prestação! 
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12 

O s deputados do Círculo de Coimbra apresentaram 

à Assembleia da República as seguintes recomendações: 

 

1. Palestras e medidas de prevenção que remetam a um melhor conhe-

cimento da realidade vivida devido aos problemas trazidos pelas redes 

sociais e aconselhamento do que devemos ou não partilhar neste tipo 

de sites, não só aos jovens, mas principalmente, aos pais que após 

sensibilizados devem fazer chegar aos filhos o assunto tratado. 

 

2. Dinamização de grupos de debate ao vivo através da utilização de 

casos/testemunhos reais que demonstrem a gravidade de situações 

discriminativas que tiveram origem em redes sociais. 

          Conservatório de Música de Coimbra onde decorreu a sessão distrital 
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A pós muitos meses de trabalho, a equipa da nossa escola rumou, a 7 

de maio de 2012, à Assembleia da República para a fase nacional. 



 

 

L á chegados, o tra-

balho começou de imediato, com 

as reuniões das Comissões. Os 

deputados do Círculo de Coimbra 

ficaram integrados na 1ª comis-

são. Nestas reuniões, revelou-se 

um grande empenho e determina-

ção na defesa das propostas por 

parte de todos os deputados. 

Foram travados diversos diálogos 

e, destes debates, nasceram as 

três propostas de recomendação 

à AR. 
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D 
urante este tem-

po, os jornalistas 

tiveram a oportu-

nidade de partici-

para numa visita 

guiada à AR, tendo esta incidido sobre 

a Sala dos Passos Perdidos e a Sala 

da Plenário. 

 

D epois de horas a fio a trabalhar, 

todos puderam usufruir de um requin-

tado lanche, disponibilizado pela AR. 

De seguida, uma tão merecida pausa 

musical. Os professores, deputados e 

jornalistas, que já se tinham reunido no 

lanche, puderam ouvir o Grupo “Coral 

Kyrios”. Foram interpretadas várias 

músicas a solo e com o coro. 
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O s depu-

tados, jornalistas e 

professores seguiram 

para a Pousada da 

Juventude e para o 

Inatel de Oeiras, onde 

o convívio, apesar de 

pequenos percalços, 

continuou a enriquecer 

este projeto.  

J á pela noite, o jantar foi servido majestosamente. Foi um agradável momento de con-

vívio, com o aprofundamento de relações interpessoais entre todos os presentes. 
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N o dia seguinte, logo pela manhã, 

depois de um bom pequeno-almoço, os deputados 

e jornalistas dirigiram-se à Sala do Senado para 

assistir à abertura solene da Sessão Plenária pelo 

vice-Presidente dr. Guilherme Sila, da Madeira. 

Decorreu, então, o período de perguntas dos 

“jovens deputados” aos seguintes deputados, repre-

sentantes dos vários grupos parlamentares: Isilda 

Aguincha (PSD) Gabriela Canavilhas (PS), Michael 

Seufert (CDS), Miguel Tiago (PCP), Ana Drago (BE) 

e Heloísa Apolónio (PEV). Alguns jovens deputados 

colocaram questões altamente pertinentes, que 

denotam o seu envolvimento e preocupação pelos 

problemas do país.  

 

Perto do meio-dia, os jornalistas dirigiram-se, sem 

perda de tempo, à porta da Sala do Senado, para 

apanharem em “alta definição” esses deputados, de 

modo a conseguirem a melhor entrevista, colocan-

do  as suas questões deveras acutilantes. 
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Jornalistas com a deputada Ana Drago 

INATEL de Oeiras 
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          Os representantes dos vários partidos respondem aos deputados 



 

 

À 
s entrevistas aos deputados  seguiu-se uma conferência de 

imprensa, com o Dr. Ribeiro e Castro, do CDS, presidente da 

Comissão de Educação da AR. Foram colocadas diversas 

questões sobre todas as temáticas, incidindo muitas delas 

sobre a atual situação do país. 

Entretanto, na Sala do Senado, iniciou-se o debate das propostas de 

cada comissão com vista à votação e elaboração da proposta final. 

Depois da conferência, o tão esperado almoço. Mais uma vez se fez notar 

a boa disposição dos deputados, jornalistas e professores, bem como um 

convívio enriquecedor. 
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D e volta ao trabalho, a Sessão Plenária prosseguiu, tam-

bém com a assistência dos jornalistas e professores. 

E de todo este trabalho, após inúmeros debates, surgiu a proposta final à 

Assembleia da República - ver páginas 23 e 24. 

(E no meio tanta votação, lamenta-se que não tenha sido dada a oportuni-

dade de os deputados escolherem o tema para o próximo ano…) 

 

Após o encerramento solene de mais uma edição do Parlamento dos 

Jovens, os deputados e os alunos jornalistas receberam uma pequena 

merenda. Foram trocados os últimos contactos entre os participantes e os 

alunos e professores seguiram para os respetivos autocarros com destino 

à sua cidade (no nosso caso, Coimbra). 

 

Foi com grande empenho e determinação que os jovens deputados, jor-

nalistas e professores se dedicaram a este projeto. Certamente que, se 

as medidas acordadas forem postas em prática, tornarão o nosso país 

num país melhor. 
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Adoraríamos poder repetir!  
 

D 
epois de muitos meses de trabalho e treino, juntamente com os nossos pro-
fessores, foi gratificante termos a possibilidade de participar na última fase 
do Parlamento dos Jovens, já na Assembleia da República. 
Em geral, foi uma experiência fantástica. Sentimo-nos como verdadeiras 
deputadas. Foi-nos dada a oportunidade de participar numa comissão e 

também numa sessão plenária na AR, tal como os políticos que nós conhecemos. 
No primeiro dia, durante a comissão, a discussão de ideias foi intensa: estavam todos 
empenhados em mostrar o porquê das suas propostas serem as melhores para a comu-
nidade. Houve também um enorme trabalho de equipa, pois mesmo após a escolha do 
plano de recomendação base todos se mostraram dispostos a alterar as medidas de 
modo a que o projeto a apresentar no dia seguinte estivesse o melhor e mais completo 
possível. 
Às 10 horas do dia 8 de Maio, lá estávamos nós, prontas para discursar em frente a 130 
outros deputados. Correu tudo muito bem e, além disso, divertimo-nos e aprendemos 
imenso. Também foi a nossa oportunidade para fazermos a nossa estreia na televisão 
(todas as comissões e a sessão plenária estão no site da AR TV). 
Melhorámos imenso as nossas capacidades de discurso e de trabalho em grupo mas, 
acima de tudo, conhecemos e convivemos com imensas pessoas de todas as partes do 
país. Falámos com colegas dos Açores, Madeira, Viseu, Lisboa e ainda de Macau.  
Foi das melhores experiências que alguma vez vivemos. Adoraríamos poder repetir!  
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