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Artefactos 
Deputados da EMF  
Dizem não à discriminação, 
ao preconceito e ao racismo 
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M 
ais uma “legislatura” que 
chega ao fim, com uma 
brilhante participação dos 

“deputados” da AEMF, em todas 
as fases deste “jogo sério”: a es-
colar, a distrital e a nacional. Só 
este “resultado” seria suficiente 
para deixar muito satisfeitos to-
dos aqueles que estiveram envol-
vidos em mais esta jornada, dos 
alunos votantes aos eleitos, dos 
coordenadores à direção do 
Agrupamento. Este é “só” mais 
um projeto – entre muitos – em 
que a comunidade escolar tem 
apostado, com pleno êxito. E vão 
5 participações na fase nacional, 
em 8 anos! Uma orgulhosa esco-
la pública, com motivos para ce-
lebrar os resultados dos seus 
alunos!  
 Porém, só quem a viveu 
de perto teve oportunidade de 
usufruir e verificar os quão entu-
siasmantes e enriquecedores 
foram vários aspetos desta 
“aventura”. Citamos, a título de 
exemplo, a participada sessão 
com a Sra. deputada Ana Mes-
quita, a viva campanha eleitoral – 
com recurso às redas sociais e a 
“artistas” convidados! –, a educa-
tiva corrida às urnas, o nervoso 
apuramento de resultados, a lon-
ga e disputada sessão escolar, a 
convicta preparação dos deputa-
dos eleitos, a empenhada partici-
pação na sessão distrital, a justi-
ficada euforia ao merecerem a 
confiança dos seus pares e a 
merecida mas trabalhosa festa 
na Assembleia da República.  
 Vários pontos ficam para 
reflexão nas próximas 
“legislaturas”. Por exemplo: esti-
mular o aparecimento de candi-
daturas entre os primeiros anos 
ou continuar a apostar nos anos 
terminais? Manter ou alterar o 
enquadramento do projeto no 
PAA? Tutelar mais proximamente 
a preparação dos temas ou dar 
livre curso às iniciativas dos alu-

nos? Definir rigorosamente as 
“regras do jogo” na campanha 
eleitoral ou dar oportunidade a 
ideias originais? E etc. etc. Ou-
tros seguem para melhoria ur-
gente, nomeadamente na fase 
escolar. Por exemplo: diversificar 
iniciativas de modo a conseguir 
um maior esclarecimento do 
“eleitorado” – e é só no Parla-
mento dos Jovens que o eleitora-
do é, por vezes, pouco esclareci-
do?; mobilizar todos os Diretores 
de Turma para as várias etapas 
da atividade; e mais uns tantos, 
para que o projeto dê um “salto 
qualitativo”, envolva (ainda mais) 
toda a comunidade escolar, 
“marque” o seu calendário. 
 Anuncia-se uma oportuni-
dade de ouro para que projetos 
como este cresçam e ganhem 
outra dignidade – a já tão discuti-
da legislação que irá permitir que 
cada escola defina 25% do currí-
culo dos seus alunos. Seria muito 
frustrante que, no final da discus-
são que já se antevê, o desenho 
curricular permanecesse pouco 
menos que intocado, com as 
“disciplinas tradicionais” a absor-
verem a maior parte daqueles 
tempos letivos. É hora de dar 
dignidade curricular – inserindo-
os em áreas inovadoras, abran-
gentes e maleáveis – a estes 
projetos que a escola tem desen-
volvido mas remetidos para o 
“estatuto” de “extra-escolar”. Em 
nome das “disciplinas estruturan-
tes” e da “preparação dos alunos 
para os exames nacionais”, a 
escola tem vindo a “afunilar” o 
âmbito dos saberes e competên-
cias a que verdadeiramente dá 
importância e a privilegiar desca-

radamente alguns deles – supos-
tamente os mais necessários 
para a vida ativa – descurando 
outros e outros alunos, com dife-
rentes aptidões e necessidades. 
É hora de diversificar a oferta 
formativa, de atender a todas as 
capacidades de todos os alunos, 
promovendo um desenvolvimen-
to verdadeiramente integral da 
sua personalidade. É a hora de 
dar importância à música (nas 
suas inúmeras variantes), ao tea-
tro, às várias artes visuais, às 
danças, à natação, ao xadrez… 
É a hora de proporcionar outras 
vivências cívicas, sociais, ecoló-
gicas, solidárias, humanitárias, 
de ligação ao meio… É hora dos 
clubes e de outros enquadramen-
tos relacionais… (A alternativa de 
as disciplinas “tradicionais” diver-
sificarem planos, estratégias e 
metas, de modo a colherem ou-
tros saberes e vivências serviria 
para mudar alguma coisa para 
que o essencial ficasse igual…). 
Só indo ao encontro de outras 
necessidades formativas, outros 
gostos, outras aptidões e carac-
terísticas a escola será verdadei-
ramente inclusiva, dirigida a to-
dos os alunos e a todos os aspe-
tos da sua personalidade, sem 
privilegiar ou discriminar uns ou 
outros. E daria mais plena satis-
fação a alunos e professores.  
 Ora, se os alunos não fre-
quentam a escola apenas para 
serem felizes, a verdade é que 
esta não conseguirá formá-los 
integralmente se não lhes propor-
cionar condições para que se 
sintam realizados, sejam quais 
forem as suas características e 
necessidades. 

João Guedes 

Mais uma brilhante legislatura. Mais desafios para o futuro. 
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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 Edu-

cação 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 partici-

pação cívica e política; 

Dar a conhecer a Assembleia da República e as regras do 

debate parlamentar; 

Promover o debate democrático, o respeito pela diversida-

de de opiniões e pelas regras de formação das decisões; 

Proporcionar a experiência de participação em processos 

eleitorais; 

Incentivar a reflexão e debate sobre um tema, definido 

anualmente. 

 

Este ano o tema em debate é: racismo, discriminação e 

preconceito. 

O tema referido fez organizar os alunos do 7º,  8º e 9º 

anos da nossa escola, em 5 listas concorrentes, às elei-

ções dos deputados que serão realizadas no dia 12 de 

Janeiro de 2016, na sala de formação. 

Apelamos a todos os alunos da Escola 2/3 Martim de Frei-

tas, que se informem das propostas que irão ser apresen-

tadas por essas listas, durante a campanha eleitoral, entre 

os dias 1 de dezembro e 11 de janeiro, com a finalidade 

de, no dia referido, votarem devidamente informados. 
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 Membros      
       
 Ana Beatriz Neves Rosário, 8ºC  

 Ana Carolina Dias Pinto, 8ºC  

 Catarina Freire Miguel, 8ºC 

 Filipa Alexandra Pancas Lopes, 8ºC 

 Mariana Rodrigues Craveiro, 7ºC 

 Carina Rosandra da Rocha, 8ºC 

 Mafalda Beatriz Pinto Simões, 8ºC 

 Ana Filipa Barbosa Leão de Vasconcelos, 8ºC  

 Lara de Brito Caldeira, 8ºC 

 Gonçalo Nogueira Leitão, 7ºC 

 
 
 
 
 
Considerando que: 
 
Atualmente o racismo, preconceito e descriminação estão mais presentes na sociedade escolar tendo em conta que 

cada vez mais alunos oriundos de outras culturas são incluídos nas nossas escolas, embora isto não queira dizer 

que estejam integrados. 

Uma das grandes causas para esta problemática, deriva da falta de conhecimentos por parte dos alunos que, por-

menores como a diferença entre religiões, cor, orientação sexual ou até mesmo na diferença de bens materiais, não 

contam para o carácter de uma pessoa, e que no fundo somos todos iguais. 

Infelizmente no nosso país, devido ao racismo, preconceito e descriminação , existem casos de bullying, onde as 

crianças que sofrem deste ato são agredidas quer fisicamente quer psicologicamente, o que faz com que os alunos 

deixem de acreditar em si próprios e guardem sentimentos de revolta, incapacidade e dor. 

 

 

 

Propostas: 

 

1. Sensibilizar as pessoas sobre o racismo, o preconceito e sobre a multiculturalidade, criando projetos abertos a 

toda a comunidade escolar orientados para esta temática, de forma a que todos possam participar e se sentir inte-

grados como parte da solução e não do problema. 

 

2. Turmas em que o número de raparigas e rapazes fosse equilibrado, com pessoas de várias cores e religiões, in-

cluindo crianças oriundas de outros países, de maneira a existir diversidade de culturas, o que contribui para uma 

sociedade com “mente mais aberta”. 

 

3. Melhorar as condições e apoios psicológicos às vitimas de bullying de forma a que exista um serviço de proximi-

dade entre os profissionais, neste caso psicólogos, e aqueles que deles necessitam 

 

 

 

Lista A 



 

 

Membros     
      

Carolina Pires 9°C 

Gabriela Campos 9°C 

Daniela Lopes 9°C 

Alexandra Macedo 9°C 

Ana Beatriz Marques 9°C 

Maria Silva 9°C 

Mariana Martins 9°C 

Beatriz Soares 8°C 

João Maurício 9°C 

Gustavo Fontes 9°C 

 
 
 
Propostas: 

 

1. Realização de trabalhos sobre o tema "Racismo, Preconceito e Discriminação", para exposição na escola. 

 

2. Realização de campanhas de sensibilização e palestras sobre o tema. 

 

3. Criação de um projeto, integrado na aula de cidadania, para posterior debate. 

 

4. Realização de visitas de estudo com objetivo de conhecer novas culturas. 

Membros      

    

Beatriz Tomé nº13  9ºB 

João António Rodrigues nº16  9ºB 

André Duarte nº8  9ºB 

Ana Teresa Dias nº7  9ºB 

Beatriz Alves nº11  9ºB 

João Cruz nº17  9ºB 

Maria Matilde Marques nº20  9ºB 

Matilde Marques nº21  9ºB 

Pedro Paulo Alves nº24  9ºB 

Sara Rocha nº25  9ºB 

 
 
 
Propostas: 

 

1. Criação de uma plataforma online de denúncia de casos de bullying e discriminação. Esta estaria ligada à dire-
ção de cada escola e as denúncias seriam feitas da forma mais anónima possível. 
 
2. Partilha de culturas e tradições entre elementos da comunidade escolar através da interligação do tema com as 
diferentes disciplinas e através da dinamização de atividades fora de aula. 
 
3. Desenvolvimento de ações de sensibilização tais como palestras, nas quais poderiam estar psicólogos e /ou ex 
vítimas de discriminação/ bullying para expor o seu conhecimento sobre a matéria. 

Lista B 

Lista C 
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Membros     
      
Inês José Melo Marques, nº11, 9ºA 

Daniela Santos Neves Rodrigues, nº7, 9ºA 

Eduarda Marques F. Silva Ramos, nº8, 9ºA 

Lara Mendes Monteiro, nº15, 9ºA 

Catarina Morais C. T. Empadinhas, nº6, 9ºA  

Rafaela Santos Carneiro, nº20, 9ºA 

Gabriel Alexandre de O. Fontes, nº10, 9ºA 

Ana Catarina Silva Teixeira, nº3, 9ºA 

Letícia Demigio F. Pereira, nº17, 9ºA 

Ana Margarida B. V Mexia   Leitão, nº5, 9ºA  

 
 
PROJETO DE RECOMENDAÇÃO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

Pela imensa variedade de indivíduos e multiplicidade de crenças e maneiras de pensar e de agir, a nossa socieda-

de encontra-se exposta a um mundo de preconceito e discriminação. Portugal não é exceção pois, quer pelas ca-

racterísticas da população originária, quer pelo efeito da multiculturalidade, encontra-se nas condições de surgirem 

deste tipo de conflitos. Dedicamos, devido âmbito do projeto “Parlamento do Jovens” a nossa especial atenção a 

conflitos desta natureza que possam surgir em contexto escolar, uma vez que é nesta situação que nós, alunos, 

nos encontramos – na escola. É, evidentemente mais comum em certas escolas, mas acontece um pouco por todo 

o lado e não desejamos de modo algum que estes problemas continuem a ocorrer pois podem ser solucionados se 

tomadas as medidas adequadas. Outro problema levantado é a fraca eficácia das medidas tomadas pela escola e 

que contribuem, assim, para que continue a ser algo recorrente. Desta forma, pretendemos desenvolver um con-

junto de propostas que visem a solucionar e superar este tipo de situações nas escolas portuguesas e até possam, 

de alguma maneira ser usadas noutro contexto para além do ensino. 

 

Propostas: 

 

1. Instalação de uma caixa opaca, em cada bloco da escola ou em três locais mais discretos no caso de ser uma 

escola de apenas um edifício. As vítimas de algum tipo de violência, física ou verbal, ou qualquer outro tipo de dis-

criminação ou maus tratos deverão preencher um pequeno papel dobrado, disponibilizado junto à caixa, que será 

adereçado à psicóloga da escola e no qual deverá estar expressamente escrita a ocorrência verificada, podendo 

recorrer-se ao anonimato. A psicóloga deverá ler os papéis e proceder como melhor entender no caso de a carta 

estar identificada. Se for anónima a psicóloga poderá efetuar um alerta geral em todas as turmas avisando como 

irá proceder se se voltar a verificar. Deverá também ser aumentada a vigilância de modo a reduzir os locais como 

potencial para dar lugar a situações de agressão física.  

2. Aumento da rigidez das medidas adotadas perante estes problemas. Aplicação, no momento da ocorrência, de 

processo disciplinar, informando os encarregados de educação imediatamente. Esta penalização quando ocorrida 

três vezes, deverá ser alvo de proposta de suspensão que deverá ser aprovada caso o professor diretor de turma 

de ambos os alunos (vítima e agressor) se mostrarem a favor ou quando o diretor de turma de vítima (que repre-

senta a opinião desta, que pode preferir ser boa, de modo a que o agressor não se torne mais agressivo) e um 

membro da direção executiva se mostrarem a favor. O aluno em causa será obrigado a frequentar sessões junto 

da psicóloga de modo a reduzir a sua agressividade e as sessões só cessarão quando o aluno de mostrar signifi-

cativamente mais respeitoso.  

3. Desenvolvimento de um programa de Educação pelos Pares com vista, mais uma vez a diminuir a ocorrência 

destas situações. Para os sétimos e oitavos anos constará de 20 sessões levadas a cabo nas aulas de cidadania, 

de carácter opcional. Serão executadas por profissionais da escola segura uma vez por semana em datas a com-

binar com os diretores de turma. Os alunos do nono ano terão cinco sessões com vista a preparar aulas sobre o 

tema em grupos de alunos. Deverão, em datas a combinar, apresentar os seus trabalhos aos alunos do segundo 

ciclo (quinto e sextos anos), promovendo assim sessões de modo a mentalizar os colegas mais novos sobre o te-

ma, utilizando as informações adquiridas nas sessões promovidas pela Escola Segura. Será deste modo um pro-

jeto que se aplica a todos os anos de segundo e terceiro ciclos. Terá sempre em vista a eliminação deste tipo de 

conflitos.  

Lista D 
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Membros 

    

Tomás Costa, nº 22-8º G 

Catarina Rajado, nº6- 8º G 

Mariana Magalhães, nº 17- 8º G 

Laura Pinheiro, nº:14- 8ºG  

Filipe Santos, nº:7 ´- 8ºG 

Nuno Caridade, nº18 - 8ºG 

Leonor Serra, nº:14- 8ºG 

Filipa Santos, nº:4 - 8ºG 

Pedro Santiago,nº20 - 8ºG 

Isabel Pinheiro,nº:16- 8ºG 

 

 

Propostas: 

 

1. Realização de mais atividades de partilha (exemplo: palestras) para sensibilizar os alunos a tomar ódio ao racis-

mo e ao preconceito; 

 

2. Criação de uma plataforma online onde os alunos poderão enviar mensagens anónimas sobre os seus proble-

mas, respondidas pela psicóloga escolar; 

 

3. Realização da recolha de bens (vestuário, alimentos, etc.) aberta durante todo o ano letivo. 

PARTICIPA ! 

VOTA DIA 12 

DE JANEIRO 

Lista E 
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A Deputada Ana Cristina Mesquita 
esteve na nossa escola 

N 
o dia 11 de janeiro 

de 2016, pelas 

10h30min, os 

membros das listas 

participantes na 

atividade “Parlamento de Jo-

vens” e respetivas turmas estive-

ram presentes, no Auditório, num 

debate com a deputada da CDU, 

Ana Cristina Mesquita, para dia-

logar com alunos sobre o funcio-

namento da Assembleia da Re-

pública e a importância deste 

Projeto para a formação da Cida-

dania. 

 O Diretor do Agrupamento de 

Escolas Martim de Freitas, pro-

fessor Alberto Barreira e o pro-

fessor Filipe Xavier agradeceram 

a presença da deputada e felici-

taram os membros das listas pe-

lo empenho demonstrado no de-

correr das atividades. 

De seguida, duas alunas da lista 

C (Beatriz Tomé e Sara Rocha) 

apresentaram uma breve biogra-

fia da deputada Ana Cristina 

Mesquita. 

Acabadas as apresentações, foi 

a vez de a deputada apresentar 

um pouco da sua vida profissio-

nal (é licenciada em História/

Arqueologia) e como deputada 

na Assembleia da República, 

pois estava a iniciar essas fun-

ções e nos elucidar sobre alguns 

mitos associados à vida na políti-

ca. 

Com a sua simpatia, cordialidade 

e discurso fácil conquistou plena-

mente a nossa atenção. Parti-

lhou a sua evolução política, des-

de os treze/catorze anos, partici-

pou em Associações de Estu-

dantes e as razões da sua entra-

da para a Juventude Comunista 

e  para a CDU. 

Respondeu durante cerca de 

uma hora a várias questões que 

os alunos apresentaram, defen-

dendo que a juventude em Portu-

gal tem futuro, assim como a Es-

cola Pública, devendo o Governo 

reduzir o número de alunos por 

turma. 
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 Eleições  

N 
o dia 12 de janeiro, decorreram, na 

Sala de Formação da nossa esco-

la, entre as 9 e as 17 horas, as 

eleições para o Parlamento dos 

Jovens, tendo surgido 5 listas concorrentes. 

O ato decorreu com muito civismo, tendo vo-

tado todos os alunos do 5º ao 9º ano. 

A lista vencedora foi a B, com 316 votos, que 

elegeu 10 deputados, seguida da lista C, 

com 179 votos e 10 deputados eleitos, a lista 

D obteve 80 votos e 5 deputados, a lista A 76 

votos e 5 deputados e a lista E com 52 votos 

e 1 deputado eleito. 

Esta atividade foi muito participada e moti-

vante para os alunos. 
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N 
o dia 18 de janeiro, entre as 14.30 e as 
17.00 horas, estiveram presentes, na 
Sala de Formação, os 30 deputados elei-
tos com as seguintes finalidades: 

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; 
Após um debate bastante vivo e crítico entre os 30 
presentes, foram aprovadas as seguintes propos-

tas: 
Considerando que: 
1. A discriminação de género e raça não 
podem estar presentes em sociedades  
democráticas evoluídas; 
2. Apesar da condenação desses fenóme-
nos estar presente na legislação em vigor, os 
casos de discriminação, preconceito e racismo 
continuam a verificar –se  na nossa sociedade; 
3. Acontecimentos recentes têm vindo a 
agravar/ incentivar as tendências para discrimi-
nação de certos estratos religiosos ou raciais 
por parte de grupos espontâneos ou organiza-
dos; 
4. A discriminação, preconceito e racismo 
são particularmente graves quando exercidos 
sobre crianças e jovens, com menores capaci-
dades para se defenderem dessas agressões 
físicas ou psicológicas; 

5. As escolas são espaços privilegiados de 
convivência social e de formação, tanto de alu-
nos como das comunidades a que pertencem , 
devendo oferecer um ambiente de segurança e 
proteção; 
6. A educação, o desenvolvimento e o respei-
to são elementos essenciais no combate ao pre-
conceito, discriminação e racismo.  
 
Medidas propostas: 
1. Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar 
para a não discriminação de género e de raça e pa-
ra as vantagens do multiculturalismo, através de 
projetos que envolvam uma multiplicidade de ativi-
dades, dentro e fora da sala de aula e abertos à co-
munidade.  
2. Garantir formas expeditas de os elementos da 
comunidade escolar exporem os seus problemas de 
relacionamento social, junto da Psicóloga e da dire-
ção de cada Escola, com reserva da identidade, se 
pretendido.  
3. Melhorar as respostas da sociedade aos casos de 
preconceito, discriminação e racismo, perante as 
suas vítimas e respetivos agressores.  
 
 

Em seguida, foram eleitos os seguintes deputados: 
Efetivos: Beatriz Tomé (9ºB) e João Rodrigues (9ºB) 
Suplente: André Duarte (9ºB). 
Candidato à Presidência da Mesa da Sessão Distri-
tal: Pedro Paulo Alves (9ºB). 
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N o dia 3 de fevereiro, pelas 15 horas, de-

correu na delegação do IPJ, de Coimbra, as elei-

ções para a mesa da sessão distrital. 

O nosso candidato, Pedro Paulo Alves teve um de-

sempenho muito meritório, tendo representado mui-

to bem a nossa escola, mas não conseguiu ser elei-

to para a mesa. 

D ecorreu no dia 22 de fevereiro entre 

as 9.30 e as 17.30, no auditório do Centro Cul-

tural de Tábua a sessão distrital do Parlamento 

dos Jovens. 

 

A nossa escola conseguiu, mais uma vez, ser 

uma das quatro escolas que irão representar o 

círculo de Coimbra, nos dias 2 e 3 de maio, na 

sessão nacional do Parlamento dos Jovens. 

 

As nossas felicitações aos 3 jovens deputados  - 

Beatriz Tomé, João Rodrigues e André Duarte, 

pelo seu grande empenho e meritória prestação 

nesta sessão. 
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O Regresso dos Vencedores à 
Escola 
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 CÍRCULO DE COIMBRA  
 

Projeto de Recomendação à Assembleia da República  
 

Os deputados do círculo de Coimbra recomendam à Assembleia da República a ado-

ção das seguintes medidas:  

1. Investir na introdução de temas como os direitos humanos, o racismo, o preconcei-

to e a discriminação, nos currículos ao longo do percurso escolar obrigatório, de forma 

dinâmica e adequada à idade e maturidade dos alunos.  

2. Criação e divulgação de uma plataforma a nível nacional de apoio à vítima de dis-

criminação atinente a um secretariado de política de promoção de igualdade racial e 

social.  

3. Ações de formação para professores e auxiliares de ensino com o objetivo de ensi-

nar a identificar e resolver problemas ligados à discriminação de forma mais correta e 

eficaz.  

4. Dinamização de uma semana de integração ao aluno no início do ano letivo, que 

visa integrar os novos alunos através de apadrinhamentos e atividades lúdicas promo-

vidas pela autarquia e dinamizadas pela escola.  

 

Aprovado na Sessão Distrital de Coimbra, realizada a 22 de fevereiro de 2016.  
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Dias 2 e 3 de 
maio, cá vamos 
nós! 
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A pós muitos meses de trabalho, a equi-

pa da nossa escola rumou, a 2 de maio de 2016, 

à Assembleia da República para a fase nacional, 

de modo a contribuírem para um projeto de reco-

mendação a ser apresentado  

Pelas 13:50 deu-se a chegada das delegações de 

todos os distritos de Portugal destinados a partici-

parem na Sessão Nacional. Por volta das 14:15, 

deu-se início às Reuniões das Comissões, onde 

foram debatidos os Projetos de Recomendação 

aprovados nos diversos círculos eleitorais, sob 

orientação de Deputados da assembleia da Repú-

blica em representação dos Grupos Parlamenta-

res. 

A nossa escola ficou na 4.ª e última Comissão, na 

Sala 6, onde existiam 32 deputados e 5 Projetos 

de Recomendação dos distritos de Guarda, Lis-

boa, Setúbal e Viseu. A Comissão foi orientada 

pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP; 

pelo Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS. 

Em paralelo, às 15:00 para os jornalistas e às 

15:30 para os professores, decorreu uma Visita 

Guiada ao Palácio de S. Bento, onde nos foi apre-

sentada a Sala dos Passos Perdidos, que se en-

contra atrás da Assembleia da República. É para 

essa sala que abrem as portas de saída da As-

sembleia da República e por onde todos os Depu-

tados passam à saída e à entrada. É também aí 

que se costumam localizar os jornalista para en-

trevistar os Deputados depois das suas reuniões 

parlamentares, para colocar questões sobre as 

mesmas. 
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À s 16:00, foi nos dado um lanche delicioso 

e entre as 16:30 e as18:00, deu-se a continuação 

do debate, da redação final do projeto de reco-

mendação da Comissão e a seleção das pergun-

tas a apresentar no Plenário, no dia seguinte. 

À s 18h15, decorreu o programa cultural, 

onde uma escola de dança de Lisboa atuou, com 

grande êxito.  

 

 

 

 

 

 

A pós o ótimo jantar,... 

 

 

a nossa delegação foi encaminhada para o Inatel 

de Oeiras. 
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2º  d ia  -  3  de maio  

C hegados à Assembleia, 

dirigimo-nos para o hemiciclo onde 

os deputados se sentaram, os jor-

nalistas na sua bancada e os pro-

fessores nas galerias. A Sala con-

tava com 128 deputados.  

O presidente da Assembleia da Re-

pública, Eduardo Ferro Rodrigues 

fez a abertura solene e deu as boas

-vindas, tal como o Presidente da 

Comissão da Educação, da Ciência 

e da Cultura, Alexandre Quintanilha  

(deputado do PS) e deu-se assim 

início à Sessão Plenária. A Mesa 

tinha como presidente Pedro Mar-

ques, como vice-presidente, Núria 

Almeida, como 1ª secretária Maria-

na Correia e como 2ª secretária 

Renata Gaspar. 

 

 

 

D eu-se início ao período 

de perguntas aos deputados da As-

sembleia, de acordo com a ordem 

das Comissões. Estiveram presen-

tes os seguintes deputados: Pedro 

Pimpão, do PSD, André Silva, do 

PAN, Rita Rato, do PCP, Luís Mon-

teiro, do BE, Porfírio Silva, do PS, 

Abel Batista, do CDS PP e José 

Luís Ferreira, do PEV. 

Plenár io  
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ArteFactos entrevista deputados: 
André Silva do PAN e Pedro Pimpão do PSD 

Q 
uando terminaram as perguntas, 

os jornalistas foram para o corredor onde aguarda-

ram pela saída dos deputados para os questionar. 

 Entrevista Deputado André Silva, do PAN 

Jornalista – “O que acha 

do facto de a PSP estar 

a recrutar 800 agentes 

para detetar sinais da 

radicalização islâmica?” 

Deputado – “Eu desco-

nhecia que estão a con-

tratar 800 agentes para 

o efeito de detetar movimentos de radicais islâmi-

cos. Bom, eu penso que, eu penso que a polícia é 

necessária para fazer a nossa segurança geral do 

estado e dos cidadãos; agora, desconheço se 

existe essa necessidade de facto extrema de con-

tratarmos 800 agentes para analisar ou para dete-

tar movimentos radicais no nosso país. Aquilo que 

nós devemos repensar e refletir, Portugal e o mun-

do do norte geopolítico é a forma como nós nos 

estamos a relacionar com outros países, países 

onde existem esses maiores conflitos e essa maior 

radicalização, se calhar muitas vezes ajudando 

essa radicalização pela forma como estamos lá a 

explorar os seus recursos. 

Entrevista Deputado Pedro Pimpão, do PSD 

Jornalista – “Gostava de 

lhe perguntar se, na sua 

opinião, que visão o 

Presidente do República 

Marcelo Rebelo de Sou-

sa passará aos portu-

gueses quando viajar 

para Moçambique, sen 

 

 

 

 

do que há poucos dias foram lá encontrados cor-

pos espalhados junto a valas comuns, em Goron-

gosa, e a comunidade portuguesa está a deixar 

progressivamente o país?”  

Deputado – “Pois é, essa pergunta é interessante 

porque primeiro o que é Moçambique? Moçambi-

que é um país onde a língua oficial do país é a 

língua portuguesa e portanto é um país com mui-

tas afinidades com Portugal e onde nós temos, e 

tu disseste isso no tua pergunta, onde nós temos 

muitos cidadãos do nosso país a investir, a traba-

lhar, a trabalhar lá. E portanto eu acho que o Pre-

sidente da República ir a Moçambique e escolher 

Moçambique para a sua primeira visita oficial fora 

da Europa, é um sinal positivo porque significa que 

às pessoas que lá estão fora, aos portugueses que 

lá estão a trabalhar, dizer que o nosso país está a 

acompanhar e apoia os nossos cidadãos e Mo-

çambique. Agora a verdade é que há um desafio 

que, em termos económicos, faz com que muitas 

pessoas estejam a sair de Moçambique e portanto 

precisam de outra república; pode ser especial se 

se criarem incentivos para que os portugueses 

continuem e se fixem em Moçambique. Eu coloca-

va a pergunta ao contrário: perceber se, e é a ex-

pectativa que eu tenho, não te posso dar nenhuma 

resposta porque, vamos ver como vai decorrer a 

visita…” 

Jornalista – “Sim, eu perguntei-lhe a sua opinião” 

Deputado – “Pronto, exatamente. Eu, a minha opi-

nião é, eu espero que esta visita contribua para 

fazer com que os jovens, os jovens e as pessoas 

que estão em Moçambique se fixem lá e possam 

mais jovens e mais pessoa irem para Moçambique 

porque é um país irmão do nosso, do nosso país. 

19 



 

 

D e seguida, também para os 

jornalistas, deu-se uma Conferência de 

Imprensa que contou com a presença 

do Sr. Deputado e Coordenador Do 

Grupo de trabalho do PJ Pedro Pim-

pão, do PSD e com o Sr. Deputado e  

 

 

 

Presidente da Comissão e Educação e 

Ciência, Alexandre Quintanilha do PS 

onde os jornalistas puderam apresentar 

mais perguntas ou as suas dúvidas so-

bre diversos temas. 

Conferência de Imprensa com o Presidente da 
Comissão de Educação, da Ciência e da Cultura 

20 



 

 

D epois, às 13:00 foi servido o 

almoço e da parte da tarde deu-se a 

votação das propostas que deviam 

ou não integrar-se no Projeto de Re-

comendação a apresentar à Assem-

bleia da República, dando-se segui-

damente o Encerramento da Sessão 

Nacional do parlamento dos Jovens. 

Recomeço dos Trabalhos, encerramento 
e distribuição de Diplomas  
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Opinião dos Deputados 

B e a t r i z   T o m é   |   J o ã o   R o d r i g u e s  

P 
or vezes na nossa soci-

edade, a voz dos jovens 

e as suas ideias são 

esquecidas. Durante 

vários meses fomos desenvolven-

do trabalho, apresentando e de-

batendo as nossas ideias, sobre 

um tema com uma importância 

extrema: “Racismo, Preconceito e 

Discriminação”. Muitas horas ár-

duas para nós, deputados e para 

os professores que tanto nos aju-

daram. Mas foram horas que va-

leram a pena. As nossas ideias 

foram ouvidas. As nossas ideias e 

de muitos outros jovens de todo o 

país (e até além-fronteiras) deixa-

ram de ser apenas ideias gatafu-

nhadas num papel de rascunho, 

passaram a ser medidas que 

constam de um projeto de reco-

mendação que foi entregue à as-

sembleia da república. 

Tudo começou a nível de escola, 

em 2015, com a nossa lista. E a 

nossa lista e os momentos passa-

dos graças a ela: debates, músi-

ca, companheirismo e animação 

não serão esquecidos. Passado 

algum tempo, já em 2016 chega 

um grande momento: a Assem-

bleia Escolar. Não era algo novo 

para nós pois já tínhamos partici-

pado no ano anterior mas há 

sempre aqueles nervosinhos e 

ansiedade: Será que vamos ga-

nhar? Será que vamos passar à 

fase distrital? Passámos. Alegria 

total.  

Chegaram depois dias de traba-

lho, mas que rapidamente deixa-

ram de ser trabalho pois quando 

se gosta do que se faz, já não é 

trabalho. Em fevereiro, a fase dis-

trital. O ano passado tínhamos 

ficado por ali. Este ano, a vontade 

de vingar o ano passado e passar 

à fase nacional era ainda maior. 

Tudo correu bem. Há sempre 

aqueles nervos a tentar estragar o 

discurso mas tudo correu bem. E 

a manhã em Tábua passou a cor-

rer e chegou a hora da votação. 

Anunciam as escolas que passari-

am à fase nacional e nós ficamos 

em 4º lugar empatados com outra 

escola. A ansiedade apodera-se 

de nós. Estávamos tão perto… A 

2ª votação é encerrada. Anunci-

am a escola que vai em 4ªlugar e 

somos nós! Verdadeira alegria! 

Sorrisos estampados no rosto, 

que não se desfaziam de maneira 

nenhuma! 

Somos recebidos na escola, no 

dia seguinte como heróis. O so-

nho passara a realidade: em 

Maio, estaríamos em Lisboa, na 

Assembleia da República, a tra-

balhar! 

Maio não demorou a chegar. Com 

ele chegaram os dias da Sessão 

Nacional. Nunca nos iremos es-

quecer do sentimento de nos sen-

tarmos e de trabalharmos como 

“gente grande”, na casa da demo-

cracia e de partilharmos um espa-

ço com pessoas que têm o traba-

lho nobre de nos servir, a nós e 

às nossas ideias. É algo quase 

indescritível. Mas é óbvio que 

também não vamos esquecer as 

amizades que fizemos, o conví-

vio, a noite que valeu a pena ser 

mal dormida. Foram dois dias 

maravilhosos que com a maior 

das certezas, ficarão marcados 

nas nossas vidas, assim comos 

os outros que antecederam a 

Sessão Nacional. 

Para nós, pensar que as nossas 

ideias fizeram e poderão vir a fa-

zer a diferença para o nosso país 

é a parte mais gratificante de todo 

este projeto. É o maior prémio por 

todo o trabalho que por nós, pela 

nossa lista, e pelo nosso círculo 

foi desenvolvido.  
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Opinião do jornalista  

N a minha opinião, esta Sessão Nacio-

nal do Projeto Parlamento dos Jovens foi um êxi-

to, quer para os alunos e escolas participantes, 

quer para a própria Assembleia da República e 

para o seu Governo, uma vez que os jovens depu-

tados demonstraram que têm ideias e opiniões e, 

mais importante ainda, que as sabem defender, 

de modo a contribuir para um país melhor, sem 

preconceito e discriminação. 

 Os jornalistas também provaram, através das 

suas entrevistas aos deputados presentes e na  

 

 

 

Conferência de Imprensa, que são capazes de 

desenvolver boas perguntas para colocar aos de-

putados e, consequentemente redigir boas repor-

tagens. 

Para concluir, esta atividade do Parlamento dos 

Jovens só tem aspetos positivos não só para os 

participantes, mas também para a sociedade por-

tuguesa. 

É uma forma de nós desenvolvermos o nosso es-

pírito crítico e a nossa  cidadania. 

A n d r é  D u a r t e  
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Visita de Estudo 

N o dia 2 de junho 52 

alunos ligados a este projeto tive-

ram uma merecida Visita de Estu-

do.  

Da parte da manhã visitámos a As-

sembleia da República, considera-

da “A Casa da Democracia”. Os 

alunos ficaram a conhecer o seu 

funcionamento e a importância le-

gislativa que desempenha, bem 

como a diversidade democrática 

dos partidos que a constituem. 
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Visita de Estudo 

D a parte da tarde conheceram o Museu 

da Presidência.  

Os alunos ficaram encantados com o seu espólio: 

galeria dos retratos dos Presidentes da República, 

ofertas que estes recebem das visitas oficiais ao 

estrangeiro, as diferentes condecorações que o 

Presidente pode atribuir e as informações multimé-

dia da evolução da República desde 1910. 

O momento alto da visita foi quando puderam con-

viver com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, 

quando este regressava, a pé, para a Presidência. 

Com a sua habitual simpatia, pretendeu tirar uma 

fotografia com o grupo. 
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