
15  de  Junho de 2010 

Reportagem: 

 

A fazer de gente grande 

 
Finalmente chegou o dia 24 de Março.  
Aguardávamos a chegada do autocarro, à nossa Escola, com os Deputados, Jornalistas 

e Professores da Região Centro. 
Chegou era nove horas e quinze minutos! 

 
No autocarro a caminho de Lisboa 
 

À comitiva que vinha no autocarro associou-se a de Oliveira do Hospital, Quiaios e 
Infanta D. Maria de Coimbra.  

 Todas as comitivas eram constituídas por dois deputados, um jornalista e um docente. 
Em representação da nossa Escola, foram as deputadas Margarida Saraiva e Mariana Cordeiro, 
a jornalista Mariana Rodrigues e a docente Mª Isabel Donas-Botto, Coordenadora do Programa 
do Parlamento dos Jovens. 
              ÀS nove horas e trinta minutos partimos da Escola Secundária Infanta D. Maria rumo 
ao tão esperado Palácio de S. Bento. 
 A viagem de autocarro deu para nos conhecermos melhor e preparar a nossa 
estratégia. 
 

______________ ___________________  
Escola Secundária Infanta D. Maria          Palácio de S. Bento 
 

Quando chegámos ao Palácio de Belém, o meu primeiro desafio, como “jornalista”, foi 
cobrir o debate das nossas “deputadas”. 
 As deputadas que presidiram à sessão foram a Sra. deputada Ana Drago, pertencente 
ao Bloco de Esquerda (BE), e a Sra. Deputada Margarida Almeida, do Partido Social Democrata 
(PSD). 
 

Sra. Deputada Ana Drago                     Sra. Deputada Margarida Almeida 



 

 Jovens deputadas no debate do dia 24 
 
Enquanto os deputados apresentavam e debatiam as propostas, os docentes foram 

convidados a fazer uma visita guiada ao Palácio de S. Bento. 
             A docente Mª Isabel Donas-Botto referiu ser a 1ª vez que visitou o Palácio de S. Bento e 
ficou encantada com a beleza das pinturas e grandiosidade das salas e todos os espaços 
envolventes. 
Disse ainda, que todo o trabalho adicional, ao longo do ano lectivo por ter sido Coordenadora 
do Programa Parlamento dos Jovens, tinha sido compensado com a visita ao Palácio. 
 

           
                                                                                     
 
   

                        
Estas e outras imagens fazem a beleza do Palácio de S. Bento 
                                                                                 

 
            Os deputados dos distritos de Coimbra, Santarém, Évora, Viana do Castelo, Porto, Braga 
e Lisboa foram chegando à sala 12 da Comissão eleitoral do Centro onde também chegou a 
Deputada Bloquista, Ana Drago e a Deputada Social Democrata,  Margarida Almeida.  
           Depois de tudo devidamente organizado iniciaram-se os trabalhos, com a apresentação 
dos projectos pelo respectivo porta-voz. 
 As medidas que Coimbra apresentou foram:  
  - O estabelecimento de aulas semanais obrigatórias de educação sexual; 
  -   Acções de sensibilização; 



  - Rastreios obrigatórios e a criação de uma plataforma online para 
esclarecimento de dúvidas 
 O debate começou quando todos apresentaram as suas propostas. 
 As propostas apresentadas pelo distrito de Coimbra suscitaram dúvidas. A porta-voz, 
Margarida Saraiva, teve de responder a perguntas dos distritos de Braga, Porto, Évora e Viana 
do Castelo. 
             Depois dos esclarecimentos, passou-se à fase de votação e posteriormente ao debate 
na especialidade, que teve por objectivo discutir e alterar o Projecto Base, de forma, a que 
todos os deputados da comissão estivessem de acordo, para ir depois ao plenário. Nesta fase, 
os deputados podiam fazer propostas de eliminação, alteração, ou aditamento. O projecto de 
Coimbra teve algumas alterações, assim como os projectos de outros distritos. 
            No final do debate, juntamente, com as outras três comissões, ficaram apuradas 
(resumidamente) as seguintes propostas, prontas a levar à sessão do plenário: 
  

1, 2, 3 e 4-Institualização, em todas as escolas, de um Gabinete de Atendimento com 
disponibilização de métodos contraceptivos nas escolas, para a Promoção de Educação Sexual, 
composto por um técnico de saúde e/ou sexólogo ou psicólogo. 

5 e 6- Realização de palestras e sessões de esclarecimento de forma periódica, criação 
de um formspring e de uma linha telefónica gratuita e anónima a nível nacional onde os alunos 
possam colocar as suas dúvidas que serão esclarecidas por profissionais. 

 
7- Formação física, ética e moral de professores e não só de directores de turma, de 

modo a estarem aptos para fazer uma abordagem geral e completa desta temática 
 
8- Criação de oficinas/ateliês com o tema “educação sexual” com o objectivo da 

dinamização de múltiplas actividades, entre as quais: organização de campanhas de 
sensibilização, promoção de espectáculos sobre o tema, palestras orientadas por especialistas 
nesta aula, entre outras… 

 
9, 10 e 11- Aulas de Educação Sexual e de Educação para a Saúde, obrigatórias ou não, 

a determinar pela escola com periodicidade semanal, com 45 minutos de duração que 
abranjam a possibilidade de desenvolver acções de informação no âmbito de acções 
curriculares não disciplinares. 

 
12 – Intercâmbio entre escolas para partilha de experiências/informações, incluindo 

debates e um conjunto intitulado de “Sexualidade Segura”, com espectáculos de expressão 
corporal, sendo o prémio a gravação de um anuncio com uma figura pública, apelando a uma 
sexualidade consciente e saudável. 

 
13 – Implementação de um programa regional subordinado à temática 

adolescência/sexualidade, envolvendo sessões de esclarecimento para encarregados de 
educação e seus educandos. 

 
14 – Implementar o ano da sexualidade onde se fará diversas actividades subordinadas 

ao tema. 
 
15 – Implementação do Dia Nacional da Sexualidade Juvenil. Criação, nesse dia, de um 

encontro regional de jovens, onde seriam organizados workshops, palestras e bancas. 
 
Enquanto se discutiam as medidas, os “jornalistas” foram convidados a fazer uma 

visita guiada ao Palácio de S. Bento. O encontro foi marcado às 15.30 na Sala dos Passos 
Perdidos. 



A nossa guia explicou-nos que a Sala dos Passos Perdidos é usada como sala de espera 
para os jornalistas. Foi da autoria de Ventura Terra e tem este peculiar nome porque é uma 
sala de espera onde, por vezes, as pessoas se cansam de estar muito tempo e andam, 
simplesmente por andar, sem querer chegar a nenhum lado. Daí os “passos perdidos”. 

 Peculiares são também as pinturas que podemos observar. São as mais valiosas de 
todo o palácio. De um lado, vemos pinturas que representam o antes da revolução liberal, do 
outro, o depois da revolução. 

 

      
Sala dos Passos Perdidos 

 
Em seguida passámos para outra das salas do parlamento, onde a guia nos explicou a 

disposição dos diferentes partidos. No entanto, aquela não era a sala onde se davam os 
debates mais importantes, mas sim uma mais pequena, onde se iria passar o debate do 
Parlamento dos Jovens, no dia seguinte, 25 de Maio. 

Visitámos também a Sala Nobre construída nos anos 40, período salazarista, onde 
estão retratados os descobrimentos. Em cada imagem está representado o povo Português 
com uma atitude superior.  

Considerando o período em que a Sala Nobre foi construída, as pinturas retratam a 
ideologia do Estado Novo. Depois do 25 de Abril, foi pensado retirar aquelas pinturas da Sala 
Nobre, mas consideraram que embora fosse um período, mau ou bom, o importante é que 
fazia parte da nossa história. E esta não pode ser apagada, por isso lá continuam. 

Depois desta visita esclarecedora, os jornalistas juntaram-se aos deputados e aos 
docentes para um merecido jantar nos terraços do palácio.  

Às 20.00h, todos os jovens e professores puderam assistir a um concerto de um que 
fez as delícias de todos. 

 
 
Coro que actuou depois do jantar no dia 24 de Maio. 
 

 
No fim do concerto, dirigimo-nos de autocarro ao Inatel de Oeiras, onde ficámos 

alojados em quartos para quatro pessoas. O Inatel tem uma situação maravilhosa, à beira mar. 



Ainda antes de dormir, mesmo sabendo que tínhamos pela frente um dia cansativo, utilizámos 
o tempo para fazer novas amizades e preparar a estratégia a utilizar para o dia seguinte. 

 

 
 
Acordámos às 7.00h da manhã para tomar o pequeno-almoço até às 8.00h. A partida 

do Inatel para o Palácio de S. Bento estava marcada para as 8.30h.  
Chegámos ao Parlamento por volta das 9h. Avizinhava-se uma longa maratona. 
Tínhamos acabado de chegar ao Palácio de S. Bento quando fomos surpreendidas com 

a chegada da nossa Directora da Escola, Dra. Rosário Gama, e do Assessor para o Ensino 
Básico, Dr. Agostinho Amoedo, para assistirem à sessão plenária. 

 

 
A Directora da Escola Secundária Infanta D. Maria, Dra Rosário Gama. 
 

Posteriormente os jovens deputados e os deputados parlamentares Álvaro Araújo do 
PS, Aníbal Albergaria do PSD, Rita Rato do PCP, Ana Drago do Bloco de Esquerda e também um 
deputado dos Verdes, dirigiram-se para a sala onde ia decorrer a sessão plenária.  

Iniciou-se a sessão com um discurso do Presidente da Assembleia da República, Dr. 
Jaime Gama.  

 
 
 
 



 
Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama 
 
 

 
De imediato foi dada a possibilidade aos jovens deputados fazerem 12 perguntas, 

anteriormente seleccionadas, aos deputados parlamentares, tendo cada um respondido a 2 
perguntas. 

De seguida os deputados parlamentares abandonaram a sala do plenário e organizou-
se a Mesa para iniciar os trabalhos. 

Faziam parte da mesa da sessão plenária a deputada do círculo de Lisboa, Joana Vivas, 
como presidente, a secretária, Marta Neves, eleita do círculo de Viana do Castelo e o primeiro 
deputado, Carlos Domingues. 

No geral, deputados e jornalistas não consideraram o trabalho dos deputados da mesa 
da sessão plenária bem sucedido. 

 

 
Sessão Plenária – As deputadas Margarida Saraiva e Mariana Robalo Cordeiro a prepararem a intervenção. 
 



 
Sessão Plenária – Intervenção da deputada Mariana Robalo Cordeiro 
 

Enquanto decorriam os trabalhos na sessão plenária, os jornalistas tiveram 
oportunidade de matar a curiosidade, fazendo perguntas, numa conferência de imprensa ao 
deputado do partido PS, Açores, José Vaz. 

Com o tempo contado ao milímetro, ainda fiz 1 pergunta. 
  

 - “Considera o ensino em Portugal tão bom como nos países mais desenvolvidos da 

Europa?” 

 

 Perante a questão, a resposta imediata do deputado foi : 
 - O ensino em Portugal evoluiu bastante desde o 25 de Abril. Tivemos muito tempo 

(Estado Novo) sem avanços nesta área. Ainda não estamos com um ensino tão bom como 
nesses países, mas estamos no caminho certo. Alegrava-se também pelo facto de haver alunos 
interessados neste país. Em vez de estarem a brincar ou a sair com os amigos estavam ali a 
fazer perguntas e a actuar como verdadeiros deputados e jornalistas. 

 
Chegou a hora de almoço, servido no terraço do Palácio. 
Terminado o almoço, os deputados regressaram à sala do plenário onde foram votadas 

e aprovadas as medidas. 
 
 



 
Momento da votação das medidas. As deputadas Margarida Saraiva e Mariana Robalo Cordeiro no 

momento de exercerem o seu direito de voto. 
 

 
 Assim, os deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens/Básico 

recomendaram à Assembleia da República a adopção das medidas que constam em 
http://app.parlamento.pt/webjovem2010. 

A sessão plenária terminou com a entrega de Diplomas aos porta-vozes de cada 
distrito.  

 
Entrega do Diploma à deputada e porta-voz da Escola Secundária Infanta D. Maria, Margarida Saraiva. 
 

 
A sessão plenária foi encerrada com o Hino Nacional. 
 
Posteriormente seguiu-se a FOTO com todos os deputados que participaram na Sessão 

Nacional do Parlamento dos Jovens – Básico sobre o Tema “ A Educação Sexual”. 
 
 



                   
Os deputados que participaram na Sessão Nacional 
 

O grupo de Coimbra adorou toda a experiência. Não só fez novos amigos, como pôde 
ficar a conhecer de outro nível a política no nosso país. 

 
 
 
 
 

As jovens deputadas de regresso a Coimbra. 
 

 

 

 

Escola Secundária Infanta D. Maria,  de Junho de 2010 

 
Cumprimentos  

Jornalista  

Mariana Rodrigues 
 
              Coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens – Básico 

              Maria Isabel de Aguilar Donas-Botto 

 
             A Directora 

             Maria do Rosário Gama 


