
 



 

A 
 ideia de participar no Parla-
mento dos Jovens partiu do gru-
po de Auto-avaliação e Plano 
de Melhoria que considerou 

esta actividade como adequada para 
atingir um dos objectivos propostos 
naquele plano – “promover o exercício da 
cidadania e sensibilizar os alunos para a 
importância da representatividade”. Para 
além disso, o Projecto Educativo do agru-
pamento já elegera a promoção da edu-
cação para saúde como uma das suas 
prioridades para o triénio em curso. Pre-
tendeu-se, assim, habituar os alunos a 
confrontar ideias e opiniões, exercitar e 
respeitar as regras da democracia, esti-
mular o poder de argumentação e a 
capacidade de convencer os outros, bem 
como aprofundar o estudo das questões 
relacionadas com a saúde e o bem-estar. 

O 
 repto foi lançado prioritaria-
mente nas turmas de 9ºano, 
no âmbito da Área de Projecto 
– cujo tema aglutinador era, 

este ano,  “Cidadania e participação”. 
Das 4 turmas que aderiram à ideia aca-
baram por ficar duas (B e F); a estas se 
juntou o Clube de Jornalismo. 

O 
 1º período lectivo foi ocupado, 
essencialmente, com várias 
pesquisas e estudos sobre o 
tema “Alimentação e Saúde”, 

normalmente em trabalho de grupo ou 
turma. Uma das listas organizou a vinda 
à escola de uma nutricionista, a Dra. Luí-
sa Barros, que orientou uma sessão 
sobre “Alimentação Saudável”, no dia 
4/11/08, em que estiveram presentes 
cerca de 50 alunos. 

D 
estes trabalhos saíram as pro-
postas de cada uma das equi-
pas envolvidas e da negocia-
ção entre os alunos e professo-

res resultaram as três listas que se apre-
sentaram à escola. 

N 
o dia 15 de Dezembro, veio à 
escola a Sra. deputada Teresa 
Alegre Portugal que, com os 
alunos candidatos, fez como 

que uma introdução à actividade e ao 
modo de funcionamento do Parlamento. 
Entretanto, a Comissão Eleitoral, consti-
tuída por dois alunos e dois professores, 
definiu as normas e as datas em que 
iriam decorrer a campanha eleitoral e as 
eleições e a Página da Escola (jornal on-
line) ia dando eco do que se passava. 
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O 
 início do 2º período 

trouxe grande anima-

ção e colorido à nossa 

escola: em vários 

locais foi afixada propaganda elei-

toral com slogans, propostas e os 

nomes dos candidatos. Algumas 

turmas pediram, mesmo, um deba-

te entre representantes das várias 

listas. Parecia mesmo uma 

“campanha a sério”, de tal modo 

alguns se empenharam! (Aqui para 

nós: alguns até exageraram; mas 

tudo faz parte da aprendizagem do 

viver em democracia.) 
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N 
o dia 20 de Janeiro reali-

zaram-se as eleições, 

tendo votado nada menos 

de 733, dos 908 alunos 

dos 2º e 3º ciclos da escola. (Bem 

gostariam os nossos governantes 

que em qualquer das eleições que 

vão ter lugar este ano houvesse uma 

percentagem tão elevada de partici-

pação!). 

A 
purados os resultados, 

confirmou-se o que as 

“sondagens” deixavam 

antever: a lista B, do Clube 

de Jornalismo, “arrasou” a concorrên-

cia, obtendo 359 votos; a lista A, da 

turma F, teve 180 e a lista C, da tur-

ma B, teve 150 votos. A estes resul-

tados corresponderam 10 deputados 

da lista B, 7 da lista A e 6 da C.  
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N 
o dia seguinte realizou-
se a sessão distrital. 
Cada lista apresentou e 
defendeu as suas pro-

postas e procurou demonstrar a 
sua adequação aos fins em vista. 
O debate foi longo e bem vivo e 
conduziu a um texto de consenso 
que acolheu a maioria das pro-
postas.  

V 
eio depois a parte mais 
“dolorosa”: a escolha, por 
voto secreto, dos repre-
sentantes da escola na 

sessão distrital, tendo sido eleitas 
as deputadas Mª José Ferreira e 
Rita Seabra (da lista A), Patrícia 
Moura e Mariana Rajado (da lista 
B), esta última como suplente.  

C 
omo se vê, os deputa-
dos (sobretudo os da 
lista B, que tinham a 
maioria), votaram em 

consciência nos nomes dos que 
consideraram mais capazes, sem 
olhar a listas – uma “lição” para os 
nossos deputados do Parlamento 
“a sério”, quase sempre amarra-
dos às ordens dos seus partidos! 

F 
inalmente, os deputados 
presentes na sessão 
escolar propuseram para 
o próximo ano o tema “A 

participação dos Jovens nas acti-
vidades e organizações de solida-
riedade social”. 
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Considerando que: 
 
- As investigações científicas 
mais recentes comprovam, sem 
margem para dúvida, a relação 
estreita entre a alimentação e a 
saúde individual e colectiva e 
que muitas doenças, tais como 
a diabetes, a obesidade, a ano-
rexia, a hipertensão, as doenças 
renais e hepáticas, etc. estão 
directamente relacionadas com 
hábitos alimentares incorrectos; 
- Uma alimentação cuidada e 
rigorosa é particularmente 
importante na fase em que o 
corpo humano se encontra em 
crescimento; 
- Na era actual as pessoas, e 
particularmente os jovens, têm 
uma vida, em geral, cada vez 
mais sedentária, diminuindo a 
prática sistemática e controlada 
do exercício físico; 
- Apesar do que tem sido feito, 
há ainda muito a alterar e a 
melhorar quanto à teoria e à 
prática dos bons hábitos alimen-
tares; 
- A mudança de mentalidades e 
a sensibilização para uma ali-
mentação mais natural e mais 
de acordo com a nossa tradição 
e a nossa cultura tem que ser 
feita na escola; 
- As nossas escolas têm muito a 
reformar para promover tanto os 
hábitos como a prática da ali-
mentação saudável; 

- As cantinas/bares escolares 
têm um papel crucial nesta 
consciencialização para as boas 
práticas alimentares e no seu 
exercício diário; 
 
Considerando, por outro 
lado, que: 
- Os órgãos de comunicação 
social exercem uma influência 
decisiva sobre a formação dos 
hábitos das populações, em 
geral, e dos jovens em particu-
lar. 
 
Considerando, finalmente, 
que: 
- Os jovens exigem, cada vez 
mais, ter um papel activo na 
definição daquilo que lhes diz 
respeito, neste caso, em relação 
à escolha da sua alimentação.  
 
Os deputados eleitos pelos alu-
nos da Escola EB 2,3 Martim de 
Freitas, de Coimbra, reunidos 
em sessão plenária no dia 21 de 
Janeiro, propõem às entidades 
competentes: 
 

1 
º A realização de campa-
nhas de sensibilização 
para as vantagens e 
características de uma 

alimentação equilibrada e sau-
dável e para a prática de exercí-
cio físico, em todas as idades 
mas, nomeadamente, entre a 

juventude – incluindo o incentivo 
ao uso das cantinas pelos jovens 
em idade escolar –, quer nos 
órgãos de comunicação social de 
maior audiência, nomeadamente 
na televisão pública, quer ao nível 
das comunidades educativas. 
 

2 
º A maior intervenção das 
entidades responsáveis, 
aos vários níveis, na fiscali-
zação e na melhoria da ali-

mentação servida nas cantinas e 
bares escolares, nomeadamente 
tornando o seu preço atractivo, 
fazendo diversificar a oferta em 
cada refeição, melhorando a higie-
ne na confecção e no serviço, pre-
ferindo alimentos característicos 
da dieta mediterrânica e, em geral, 
os mais adequados às necessida-
des das crianças e jovens. 
 

3 
º A criação, nas escolas, de 
equipas inter-disciplinares, 
envolvendo alunos, profes-
sores, encarregados de 

educação, nutricionistas, médicos 
e outros especialistas, para elabo-
ração das ementas das cantinas / 
bares e para o acompanhamento 
do desenvolvimento físico dos alu-
nos – nomeadamente daqueles 
que denotam distúrbios de origem 
alimentar – e competente aconse-
lhamento dos pais e da comunida-
de escolar.  
 

Coimbra, 21 de Janeiro de 2009 

 

 

    

6 



 

O 
 jornal da nossa 

escola editou um 

número especial 

dedicado a esta 

fase do Parlamento dos Jovens.  
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N 
os dias e sema-
nas seguintes, 
as deputadas 
eleitas e o pro-

fessor coordenador desta 
actividade preparam a 
estratégia para a sessão 
distrital: retocaram a 
exposição de motivos, 
preparam a apresentação 
da proposta, estudaram 
as propostas das outras 
escolas envolvidas com 
vista à detecção de pon-
tos de concordância e de 
discordância, prepararam 
perguntas para os repre-
sentantes das outras 
escolas e para o Sr. 
Deputado da AR que 
orientaria os trabalhos. 
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A 
 sessão distrital decorreu no Cine-Teatro da Lousã, no dia 16 de Março, com 

a presença de representantes das 17 escolas deste ciclo inscritas. 

A 
pós uma breve cerimónia de abertura, os alunos fizeram perguntas ao depu-

tado da AR.  

A 
 Mª José decidiu, à última hora, inverter a ordem combinada para as pergun-

tas e “disparou”: Tem passado para a opinião pública a ideia que os deputa-

dos e os políticos, em geral, são pessoas pouco trabalhadoras, oportunistas, 

interesseiras, pouco interessadas pelos problemas reais das populações. O 

Sr.. Deputado não acha que os políticos – e os deputados, em particular – têm alguma 

culpa nesta opinião? O que acha que deveria ser feito para aproximar os políticos dos 

cidadãos? 

M 
ais tarde, a Patrícia colocou também a sua questão: 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?  
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O 
 deputado da Assem-

bleia da República 

Miguel Tiago, que 

coordenou os traba-

lhos com grande paciência e senti-

do pedagógico, respondeu a estas 

e a muitas outras questões, nunca 

esquecendo que se dirigia a jovens 

de 11 a 14 anos, procurando con-

vencê-los da bondade das institui-

ções, da superioridade da democra-

cia, da necessidade da participação 

de todos. Suscitou sorrisos quando, 

dirigindo-se à Patrícia, apelou “Mas 

tu vais recensear-te e convencer os 

teus amigos a recensear-se!...” 

D 
epois, cada escola 

começou por apresen-

tar a sua proposta e a 

respectiva justifica-

ção, num processo algo moroso 

atendendo ao número de escolas. 

A Mª José falou sem recorrer à lei-

tura do texto – ao contrário de mui-

tos outros – embora a superiorida-

de da nossa proposta sobre as 

demais não tivesse ficado muito 

clara. 
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D 
epois do almoço, começaram as votações, de braço no ar, para a 

proposta a escolher como base de trabalho. A da nossa escola 

teve muitos votos favoráveis – o número não foi divulgado – mas a 

escolhida foi a da escola João de Barros, da Figueira da Foz. 

Grande desilusão das nossas deputadas que acreditavam que a nossa era a 

mais consensual, abrangente e, portanto, a melhor base de trabalho. 

P 
assou-se ao trabalho em grupo (o deputado Miguel Tiago propôs 

três mas os alunos fizeram quatro) para alterar a proposta-base. As 

condições de trabalho não foram, propriamente, as melhores (a 

disposição das cadeiras do teatro e a inexistência de mesa) e 

alguns membros do grupo acabaram por ficar quase à margem da discussão, 

enquanto outros sobressaíam. A parte mais caótica da sessão foi quando as 

propostas de alteração dos vários grupos foram apresentadas e votadas. Aca-

bou por ser redigido o texto em anexo. 
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O 
s deputados do Círculo de Coimbra apresentam à Assembleia da República as 
seguintes recomendações:  
 

1 
Propomos a existência de palestras e campanhas de sensibilização sobre 
"Alimentação e outros hábitos sociais", a partir do 1ºciclo, com actividades dinâmicas e 
apelativas.  
 

2 
Propomos a alteração das práticas a utilizar no bar da escola e na cantina, a nível de 
higiene, da confecção e dos produtos comercializados.  
 

3 
Propomos o estabelecimento de limitações à publicidade de Fast-food, bem como limi-
tações geográfi-
cas na instalação 
de restaurantes de 

Fast-food junto das 
escolas, acabando assim 
com a concorrência des-
leal destes estabeleci-
mentos com as cantinas 
escolares.  
 

4 
P r o p o m o s  o 
incentivo à prática 
regular da activi-
dade física e do 

desporto da população 
portuguesa através de 
acções de sensibilização 
organizadas e implemen-
tadas pelas entidades 
locais, oferecendo uma 
maior variedade de 
modalidades desportivas 
e facilidades no acesso 
das famílias aos equipa-
mentos desportivos.  

Círculo de Coimbra  

 

 

    



U 
ltrapassada esta 
fase, havia que 
escolher os repre-
sentantes do nosso 

distrito na sessão nacional. 
Após votação, por voto secre-
to, o Sr.. Deputado Miguel Tia-
go anunciou que teria de se 
proceder a um desempate, 
porquanto havia duas escolas 
com o mesmo número de 
votos – a José Falcão e… a 
Martim de Freitas! Corações a 
bater forte, alguma confusão – 
as nossas deputadas iam 
ficando sem boletim de voto! – 
e o resultado final: eram repre-
sentantes do distrito as depu-
tadas da nossa escola, do 
colégio de Quiaios e da escola 
de Mira! As nossas meninas 
não conseguiram reprimir um 
grito de euforia, logo abafado, 
seguido da risada da sala 
inteira.  
(Tivemos pena pelos nossos 
colegas da José Falcão, dois 
dos quais tinham sido alunos 
da nossa escola, e que estive-
ram muito bem durante o 
debate – sobretudo o João. 
Aliás, a jornalista tem que con-

fessar que não percebeu a 
lógica de algumas votações, 
havendo deputados com mui-
to jeito e à-vontade que rece-
beram poucos votos, enquan-
to outros quase “apagados” – 
não foi o caso das nossas! – 
foram escolhidos. Mas… é a 
democracia.) 

F 
oram escolhidos, 
depois, o vice-
presidente da sessão 
nacional (que cabia a 

Coimbra este ano) – a depu-
tada Maria Bento, de Quiaios, 
e o porta-voz dos deputados 
distritais – a Maria José. 
Entretanto, fora escolhido 
também o tema a propor para 
o próximo ano – gravidez na 
adolescência. 

O 
 lanche final foi 
muito breve – e foi 
pena! – e serviu, 
sobretudo, para 

receber felicitações dos cole-
gas e representantes das 
escolas presentes. 
Este dia, intenso e com um 
final tão feliz, ficará marcado 
nas memórias das nossas 
colegas deputadas.   
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E 
 finalmente no dia 
20 de Abril lá 
estávamos junto à 
Escola Martim de 

Freitas para apanhar o 
autocarro que nos levaria 
com muitos outros jovens 
até à Assembleia da 
República para concreti-
zar o sonho que nos tinha 
motivado nos meses 
anteriores. Chegadas em 
cima da hora, improvisá-
mos um rápido piqueni-
que nos jardins ao lado 
da Assembleia antes de 
sermos recebidas pelos 
elementos da organiza-
ção do evento que nos 
entregaram alguma docu-
mentação e um crachá 
que nos identificaria no 
decorrer dos trabalhos. 
As deputadas Maria José 
e Rita Seabra entraram 
pela porta principal e 
foram encaminhadas para 
a Sala do Senado na qual 
iriam decorrer os traba-
lhos da 4ª comissão à 
qual pertenciam. Os jor-
nalistas que iriam cobrir a 
sessão, entre os quais me 
incluía eu, Patrícia Moura, 
foram conduzidos para o 

espaço que nos estava 
destinado. A professora 
Elisa Azevedo encontra-
va-se nas galerias junta-
mente com os restantes 
professores que acom-
panhavam os jovens 
deputados, seguindo 
atentamente os aconte-
cimentos. 

F 
oi com alguma 
emoção que ocu-
pámos os nossos 
lugares po is 

tínhamos a noção de 

estar a participar num 
projecto de grande 
envergadura (nele parti-
ciparam cerca de 11760 
alunos de escolas de 
todo o país dos quais 
foram eleitos 1248 depu-
tados às Sessões Distri-
tais e Regionais de onde 
sairiam os 128 aqui pre-
sentes) e sentíamos 
também a responsabili-
dade de desempenhar o 
nosso papel com digni-
dade. 
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N 
o 1º dia de trabalhos da Ses-

são nacional os jovens deputa-

dos reuniram por comissões, às 

catorze horas, para debater os 

projectos de Recomendação aprovados nos 

círculos eleitorais. As deputadas de Coimbra 

pertenciam à 4ª Comissão juntamente com os 

deputados de Beja, Lisboa, Madeira, Porto, 

Viana do Castelo e Vila Real e reuniram na 

sala do Senado. Apresentaram as recomen-

dações que tinham sido aprovadas na Ses-

são Distrital realizada na Lousã a 16 de Mar-

ço de 2009. 

A 
s medidas aprovadas nesta 

Comissão seriam posteriormente 

debatidas na sessão plenária , 

devendo os deputados eliminar 

algumas que tenham afinidades ou que apre-

sentem uma formulação menos adequada de 

modo a atingir um número máximo de 10 

medidas. Os trabalhos da 4ª Comissão foram 

orientados pelo deputado do PSD , Ribeiro 

Cristóvão. 
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À 
s 17 horas os 

t r a b a l h o s 

foram inter-

rompidos e foi 

servido um lanche nos 

claustros do Palácio de 

S. Bento oferecido pela 

Assembleia da Repúbli-

ca. Foi um momento 

agradável que permitiu 

um convívio mais des-

contraído entre todos 

os participantes. Para 

encerrar os trabalhos 

do dia, teve lugar na 

Sala do Senado a 

actuação do grupo 

“Jovens vozes de Lis-

boa” que encantou 

todos os assistentes 

pela qualidade do 

espectáculo e também 

porque muitos dos can-

tores eram conhecidos 

devido à sua participa-

ção num concurso tele-

visivo.  
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N 
esta tarde, 

houve um 

m o m e n t o 

que me 

agradou particularmen-

te – a visita guiada ao 

Palácio de S. Bento. 

Vale mesmo a pena e é 

emocionante percorrer 

espaços com tanta his-

tó r ia  passada e 

actual… Estivemos na 

Sala das Sessões, 

inaugurada pelo Rei D. 

Carlos e ouvimos explicações sobre a semana de trabalho dos deputados e sobre o 

funcionamento da Assembleia, ocupando os lugares da sala mais à esquerda ou mais 

à direita segundo o determinou o acaso (nesta circunstância…)  

O 
 jantar foi no restaurante da Assembleia e não pude deixar de imaginar 

que era deputada de verdade e me encontrava no meu local de traba-

lho… 

Finalmente, cerca das 21:30 partimos para o Inatel de Oeiras onde nos 

esperava uma noite tranquila, pelo menos para alguns… 
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O 
 d i a 

começou 

cedo. Os 

deputa-

dos ocuparam os seus 

lugares e às 10 horas, 

solenemente, a mesa 

abriu a sessão com a 

presença do Presiden-

te da Assembleia da 

República e da Minis-

tra da Educação. 
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A 
pós as palavras inau-
gurais, os jovens 
deputados colocaram 
aos Deputados pre-

sentes em representação dos 
vários grupos parlamentares as 
questões que tinham prepara-
do. Os Deputados responderam 
o melhor possível às questões 
colocadas, reagindo com um 
sorriso subtil às intervenções 
mais entusiásticas ou ao rigor 
com que o “Presidente” lembra-
va que o tempo da intervenção 
terminara.  
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A 
inda durante 

a manhã, ini-

ciou-se o 

debate das 

medidas aprovadas nas 

quatro comissões com o 

objectivo de eliminar as que 

apresentem ideias muito 

próximas ou uma formula-

ção menos expressiva, de 

modo a chegar a uma reco-

mendação final com um 

número máximo de dez 

medidas. Os jovens deputa-

dos defenderam brilhante-

mente as suas propostas 

mas finalmente acordaram 

em apresentar à Assembleia 

da República uma recomen-

dação sobre o tema 

“Alimentação e Saúde”com 

as medidas 1,3,5,7,9,10, 

12,13,14 e 15. 

P 
or volta do 

meio-dia, rea-

lizou-se uma 

conferência 

de imprensa durante a qual 

o Presidente da Comissão 

de Educação e Ciência res-

pondeu às perguntas dos 

jornalistas presentes em 

representação das respecti-

vas escolas. 
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S 
eguiu-se um 

almoço servido 

nos claustros 

do Palácio de 

S. Bento que permitiu 

aos deputados e jornalis-

tas recarregar baterias e 

trocar impressões com 

outras pessoas presen-

tes. No meu caso, apro-

veitei para conversar 

com a Dr.ª Isabel Mexia, 

que entretanto se reunira 

a nós em representação 

do Conselho Executivo, 

e com o Chefe do proto-

colo a quem coloquei 

algumas questões pois 

ignorava completamente 

quais as suas funções 

naquela instituição. 
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O 
 programa aproximava-se do final e 

às 14 horas dirigimo-nos de novo 

para a sala do Senado para se pro-

ceder à votação global da Reco-

mendação. O encerramento da Sessão Nacional 

do Parlamento dos Jovens esteve a cargo do Pre-

sidente da Comissão Parlamentar de Educação e 

Ciência e para terminar um grupo de 55 alunos do 

2º ciclo do Agrupamento de Escolas da Benedita 

cantou o Hino Nacional. 
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São estas as deputadas 

que irão representar a 

escola no Parlamento dos 

Jovens. 

 

 

 

 

A 
 sessão distrital 

é no dia 16 de 

Março. 

EMF no Parlamento!  
 

(16 Novembro 2008) 
 

D 
e acordo com o 
Plano de Melhoria, 
decidiu a escola 
retomar uma tradi-

ção quase esquecida e 
concorrer este ano ao Par-
lamento dos Jovens, uma 
iniciativa da Assembleia da 
República e do IPJ. Procu-
ra-se sensibilizar os alunos 
para a importância da 
representatividade, partici-
pação e exercício da cida-
dania. O tema escolhido é, 
este ano, “Alimentação e 
Saúde”. Conheces algum 
colega com jeito para argu-
mentar e falar em público? 
Não te queres inscrever? 

Deputada Teresa Portugal 
em debate com alunos  

(9 Dezembro 2008) 
 

N 
a próxima 2ª fei-

ra, 15 de Dezem-

bro, pelas 10 

horas, estará na 

nossa escola a Sra. depu-

tada Dra. Teresa Alegre 

Portugal para um debate 

sobre as funções dos depu-

tados e o funcionamento da 

Assembleia da República. 

Esta sessão insere-se nas 

actividades do Parlamento 

dos Jovens, em que a nos-

sa escola está inscrita, e 

destina-se aos alunos das 

listas concorrentes a esse 

projecto. 

Parlamento dos Jovens - 
Listas Concorrentes  

(3 Janeiro de 2009) 
 

S 
ão estas as listas 

que concorrem à 

eleição para 

“deputados” da 

nossa escola. Informa-te 

sobre as suas propostas, 

que vão aparecer nos pla-

cards dos blocos E e C, 

para, no dia 20 de Janei-

ro, poderes votar nas 

melhores propostas e nos 

colegas que podem ser os 

mais dignos representantes 

da nossa escola na sessão 

distrital. 

Deputada Teresa Portugal incentivou jovens candidatos                      (16 Dezembro 2008) 

Parlamento dos Jovens - 

As eleições são já para a 

semana!  

(11 Janeiro 2009) 

 

E 
stá a decorrer a 

campanha eleito-

ral para a sessão 

escolar, em que 

estão envolvidas 3 listas de 

candidatos. As eleições 

decorrem no próximo dia 

20 de Janeiro, durante todo 

o dia, tendo direito a voto 

todos os alunos dos 2º e 3º 

ciclos. Faz como devem 

fazer os eleitores nas elei-

ções “a sério”: informa-te 

sobre as propostas de cada 

lista, compara-as, procura 

saber as qualidades dos 

candidatos e… VOTA BEM!  

Parlamento dos Jovens – 
Deputadas eleitas  

(27 Janeiro 2009) 
 

N 
o dia 21/01, pelas 
15h 10, na Sala 
de Formação, teve 
lugar a “solene” 

sessão escolar do Parla-
mento dos Jovens, com a 
presença de todos os depu-
tados eleitos. Debateram-
se, primeiro, as propostas 
das várias listas sobre o 
tema “Alimentação e Saú-
de”; após votação, de braço 
no ar, foram escolhidas as 
três propostas a levar à 
sessão distrital. Depois, por 
voto secreto, fez-se a elei-
ção dos três deputados 
(mais um suplente) a que a 
escola tem direito, tendo 
sido escolhidas as deputa-
das Maria José Temido, 
Rita Seabra (9ºF), Patrícia 
Moura e Mariana Rajado. 
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PARLAMENTO DOS JOVENS - Pro-

jecto de Recomendação da nossa 

escola  

(4 Fevereiro 2009) 

 

N 
a sessão escolar realizada 

no dia 21 de Janeiro, na 

Sala de Formação, os 

deputados eleitos pelos 

alunos aprovaram o projecto de reco-

mendação à Assembleia da República 

que podes ver em anexo. Clica em 

"Ver fotos" para ver algumas fotogra-

fias da campanha eleitoral e da vota-

ção. 

PARLAMENTO DOS JOVENS - 
Vamos a Lisboa!!!  

(18 Março 2009) 
 

D 
eputadas da EMF vão repre-
sentar o distrito de Coimbra 
na sessão nacional! 
Na sessão distrital do Parla-

mento dos Jovens, realizada no Cine-
Teatro da Lousã, no dia 16 de Março, 
as deputadas da nossa escola foram 
escolhidas para representar as esco-
las do nosso distrito na sessão nacio-
nal, que irá ter lugar nos dias 20 e 21 
de Abril, na Assembleia da República, 
em Lisboa. A aluna Mª José, do 9ºF, 
foi, mesmo, escolhida para porta-voz 
dos deputados do nosso distrito. 

TODOS OS OLHOS NAS NOSSAS 

DEPUTADAS Mª José e Rita! (E na 

Patrícia também…) 

(20 Abril 2009) 

  

N 
a 2ª e na 3ª feiras, as nos-

sas colegas Mª José 

Temido e Rita Seabra 

estarão na Assembleia da 

República para representar as escolas 

do nosso distrito na Sessão Nacional 

que encerra as actividades do Parla-

mento dos Jovens. (A Maria José é, 

mesmo, a porta-voz do seu distrito!) 

“QUE EXPERIÊNCIA ENRIQUECE-

DORA!” (Mª José)  

(24 Abril 2009) 

 

N 
os dias 20 e 21 de Abril, 

as nossas deputadas 

Maria José Ferreira e Rita 

Seabra e a jornalista Patrí-

cia Moura, acompanhadas pelas Drªs 

Elisa Azevedo e Isabel Mexia, estive-

ram em Lisboa, na Assembleia da 

República, a participar na sessão 

nacional do Parlamento dos Jovens, 

representando as escolas do distrito 

de Coimbra.  
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http://www.agrupamentomartimdefreitas.com/v1/documentos_dw/08_09/noticias/PJ_Projecto_de_resolucao.pdf


D 
r.ª Isabel, gostaria de saber 

qual o balanço que faz da parti-

cipação da Escola Martim de 

Freitas na sessão do Parlamen-

to dos Jovens?  

-O dia da participação na sessão nacional do 

Parlamento Jovem foi para mim, como repre-

sentante do C. Executivo deste agrupamento 

de escolas, um dia muito gratificante e cheio 

de emoção.  

Falo de emoção, porque me tocou profunda-

mente ver a postura e intervenção de tantos 

alunos ali presentes mas em especial, como é 

evidente, a Maria José, a Rita e a nossa jor-

nalista de serviço, Patrícia.  

Saliento ainda, que por detrás estava o entu-

siasmo e magnífico trabalho do professor João Guedes, que infelizmente não 

pôde estar presente e das professoras do Clube de Jornalismo, Elisa Azeve-

do e Paula Santos. 

Para não me alongar, gostaria de salientar que todos os alunos se portaram 

como verdadeiros deputados, no bom sentido da palavra, intervindo com éti-

ca, com retórica e com aplausos quando convenientes.  

Foi particularmente interessante a intervenção dum jovem deputados, já não 

sei de que “círculo”, que questionou a comissão de deputados presentes em 

representação de cada um dos partidos, relativamente ao distanciamento 

entre os eleitores e os deputados eleitos. Percebeu-se que se questionava 

que determinados deputados fizessem do seu cargo apenas um trabalho 

remunerado e que esquecessem os ideais, os anseios e as necessidades 

dos círculos eleitorais por que foram eleitos. Neste contexto, desejava que 

muitos dos nossos alunos que um dia enveredem pela carreira política, 

tenham também uma carreira profissional que os aproxime da realidade da 

vida e nunca esqueçam os seus eleitores, tendo embora em vista o enqua-

dramento nacional.  

De qualquer modo estão de parabéns alunos, jornalista e professores que se 

dedicaram a esta iniciativa de aproximação da vida escolar à vida profissio-

nal e, quem sabe , parlamentar.  

“Verdadeiros deputados!” 
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