Parlamento dos Jovens 2019/20:
A voz dos mais novos
Desde 1995 que os alunos de todo o país embarcam na
aventura que é o Parlamento dos Jovens. Este ano, o
tema é “Violência Doméstica e no Namoro” e,
previsivelmente, os alunos da Escola Secundária
Domingos Rebelo aceitaram juntar-se a este desafio.

Os

jovens

da

nossa

escola

encararam de mãos abertas este assunto,
visto que, em Portugal, cerca de 55% dos
adolescentes já sofreram de violência no
namoro, muitas vezes de forma passiva.
Este tema, apesar de bastante falado, não é
devidamente tratado, tendo em conta a
frequência dos casos. Por esta razão, os

Professor Manuel Silva na
sessão de esclarecimento

nossos pequenos deputados rapidamente
se empenharam, determinados a mudar e
prevenir

estes

comportamentos,

contribuindo com as suas opiniões em prol
da nossa sociedade.
O

percurso

dos

nossos

alunos

começou na sessão de esclarecimento,
realizada no dia 14 de novembro, na ESDR.

De modo a encorajar os interessados, o
professores

responsáveis

pelo

ensino
Professora Paula Vasconcelos
na sessão de esclarecimento

básico e secundário, Manuel Silva e Paula
Vasconcelos,

respetivamente,

fizeram

questão de os informar a respeito de todas
as vantagens de participar neste projeto,
bem como acerca de todo o trabalho que
exigiria. Para além disso, clarificaram todas
as dúvidas existentes quer ao nível do
funcionamento do Parlamento dos Jovens,
quer ao nível dos objetivos de cada fase.

Bem informados, os nossos participantes
reuniram-se num grupo de 10 elementos
com o mesmo propósito: abraçar esta

causa.

“Ao ser convidado, achei, de partida, que o
projeto era interessante. Senti-me intrigado no
sentido em que a proposta me desafiou, o que
me levou a aceitá-la.”
Joaquim Menezes, lista A

Sem mais delongas, a lista

juntou-se e

discutiu soluções para o problema que lhes
foi

proposto,

depois

de

realizar

Afixação de cartazes para a
campanha da lista A.

uma

pesquisa sobre o mesmo. Assim, os frutos
desta reunião surgiram. As medidas que
apresentaram na Fase Escolar são: a
implementação

de

uma

consulta

de

Psicologia anual gratuita para todos os
cidadãos com mais de catorze anos;

a

disponibilização de aulas de autodefesa
gratuitas (promovidas pela autarquia e

escola); a criação de uma plataforma online,
onde as vítimas de violência doméstica e no
namoro possam entrar em contacto com exvítimas

e

psicólogos

para

serem

aconselhadas de forma anónima e gratuita.
Com

cartazes

em

todos

os

corredores, a etapa da campanha tinha
chegado! Para além de cobrirem a escola
com

panfletos,

também

pediram

a

colaboração da rádio escolar nesta missão.
Apesar de ser a única lista a concorrer, não

Antes das eleições, foi constituída
uma

comissão

professora

e

composta
um

por

uma

aluno

que,

organizadamente, não só receberam a lista
A e as suas medidas, como também
obtiveram

e

trataram

dos

cadernos

eleitorais, dos boletins de votos e das
urnas. Ajudaram, também, a aprontar os
últimos retoques na secção

onde

se

realizou todo o processo, em conjunto com
os professores coordenadores do básico e
do secundário. No dia da votação, dia 20 de
janeiro, as urnas estavam constantemente
rodeadas

de

eleitores.

E

os

nossos

deputados, radiantes! Faziam-se filas para

votar, entravam e saíam alunos aos montes
dos biombos, durante todo o dia, sem parar.

pouparam os seus esforços, pois estavam
convictos de que as suas ideias iriam fazer a
diferença.

Urna de votos

“Quando fui eleita fiquei extremamente
satisfeita, pois vi que confiaram em mim para
exercer um papel importante. Darei o meu
melhor em tudo.”
Ana Rita Bessa, lista A

Alunos na fila para votar

Após

a

contagem,

a

equipa

foi

surpreendida pelo resultado da votação:
obtiveram um total de 227 votos! Um valor
inimaginável!

Com

as

alunos

mais

motivados do que nunca, seguia-se a

Elementos da lista A

Sessão Escolar.
No

dia

seguinte,

todos

os

Ainda nessa reunião, o grupo discutiu

participantes da lista se reuniram com o

acerca do tema do Parlamento dos Jovens

professor responsável na Sessão Escolar,

do próximo ano. Deste modo, ficou decidido

onde aprovaram o projeto recomendação

que a sugestão da ESDR para o futuro

(da escola) e elegeram os 2 alunos que os

projeto é “O Sistema Educativo Português”.

irão representar na próxima fase. Assim, as

Como se não fosse suficiente, um dos

alunas Matilde Massa e Ana Rita Bessa,

nossos

seguras dos seus princípios, irão debater

concorrer

como verdadeiras deputadas na Sessão

assembleia, o qual se empenhará bastante.

Regional que irá ocorrer no Faial, no dia 9
de março.

elementos,
a

Sebastião

presidente

de

Sá,

irá

mesa

da

A Sessão Regional aguarda, agora,
um grupo de estudantes bem preparado.

Apesar

de

representantes

nervosas,
estão,

as

acima

nossas
de

tudo,

entusiasmadas e expectantes para esta
nova experiência. Daqui em diante, resta a
cada um usufruir ao máximo e dar o seu
melhor!
“Estou muito orgulhosa do resultado do nosso
trabalho até agora, considero-o excecional e
Professor Manuel Silva na
Sessão Escolar.

creio que podemos chegar longe”
Matilde Massa, lista A
Jornalista:
Catarina Albuquerque Simões Matos

