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No passado dia 15 de Junho realizou-se a Sessão Nacional do
Parlamento  dos  Jovens,  excecionalmente  em  regime  de
videoconferência,  devido  às  restrições  a  que  o  atual  cenário  de
pandemia que vivemos obrigou.

A  Mesa  que  dirigiu  os  trabalhos  encontrava-se  localizada  na
Sala das Sessões da Assembleia da República, enquanto que os 131
deputados  das  66  escolas  eleitas  se  encontravam  reunidos  por
círculos eleitorais em locais providenciados por entidades parceiras
do projeto. Os alunos dos círculos do Porto, Vila Real, Bragança, Braga
e Viana do Castelo reuniram-se no Auditório do Fórum Cultural  de
Ermesinde em Ermesinde. Entre eles estiveram os alunos da nossa
escola Luís Adriano Gonçalves e Maria Afonso, em representação
do Circulo Eleitoral de Viana do Castelo.



Em debate  estiveram as  medidas  propostas  pelos  diferentes
Círculos Eleitorais, sobre o tema “Violência Doméstica e no Namoro:
da sensibilização à ação!”. 

A  abertura  solene  foi  feita  com  a  participação  do  Vice-
presidente  da  Assembleia  da  República  José  Manuel  Pureza,  do
Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto,
Firmino Marques e do Secretário de Estado Adjunto e da Educação,
João  Costa.  Numa  primeira  fase  os  Deputados  à  Assembleia  da
República  responderam às  perguntas  dos  Porta-vozes  dos  círculos,
após  a  qual  os  Deputados  da  Sessão  debateram as  medidas  que
integraram a Recomendação final à Assembleia.

Mais uma vez a nossa escola está de parabéns pois o Porta-voz
do círculo eleitoral de Viana do Castelo foi um aluno de Melgaço. 

Luís Gonçalves e Maria Afonso destacaram-se pela capacidade
de  argumentação  e  comunicação  desde  as  Assembleias  de  Turma
destinadas à constituição das listas e projetos a apresentar na sessão
escolar.  Foram  os  alunos  mais  votados  nesse  plenário  para
representar a escola. Também na sessão distrital seria a escola de
Melgaço  a  angariar  o  maior  número  de  votos  tendo  em  vista  a
representação  e  apresentação  das  medidas  do  Círculo  Eleitoral  na



sessão nacional, tendo sido Luís Gonçalves o eleito para representar o
Círculo como Porta-voz.

Este resultado evidência o bom trabalho realizado por diretores
de turma, professores responsáveis pela implementação das diversas
fases  do  projeto  e,  principalmente,  de  todos  os  alunos  que  se
empenharam na elaboração das medidas e sua defesa perante os
pares. 

No local de realização desta Sessão Nacional estiveram também
presentes  os  professores  que  acompanharam  os  alunos  e  os
jornalistas que observaram e testemunharam a riqueza de ideias, o
entusiasmo e o empenho que todos os deputados colocaram ao longo
do dia nos trabalhos. Cabe-me a mim como jornalista divulgar todo o
processo  que  culminou  com  a  aprovação  das  medidas  finais  a
apresentar  à  Assembleia  da  República  e  divulgar  através  desta
reportagem  estes  momentos  e  experiências  inesquecíveis  que
vivenciámos.



Espero também contribuir para a motivação e entusiasmo dos
jovens  da  minha  escola  por  este  projeto.  Que  continuem,  nas
próximas  sessões  do  Parlamento  dos  Jovens  a  envolver-se  na
participação cívica de forma a fazerem chegar a sua voz e as suas
ideias aos líderes do nosso país. 

Sara Domingues Santos


