
 

 

No passado dia 15 de janeiro, o Agrupamento de Escolas de Penamacor, na sua Escola sede, recebeu a Sra. 

Deputada Hortense Martins, no âmbito da Sessão Escolar do projeto Parlamento dos Jovens que, este ano, 

tem como tema a “Igualdade de Género”. Dada a pertinência do assunto em questão, contando com a 

presença do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Comandante da GNR local, com os representantes do Sr. 

Presidente da Freguesia de Penamacor e do Instituto Pina Ferraz e perante um Auditório cheio, a sessão de 

trabalhos, que coincidiu com a celebração do Dia do Perfil do Aluno, dividiu-se em duas partes distintas. 

 A primeira com a intervenção da Sra. Deputada que, de uma forma geral, esclareceu os presentes sobre o 

funcionamento da Assembleia da República, a distribuição dos deputados pelos partidos políticos e ainda 

a forma como é feita a distribuição por distrito dos representantes dos cidadãos e cidadãs nacionais. Após 

este preâmbulo, a Sra. Deputada abordou a temática em discussão, destacando a sua incontornável 

atualidade e transversalidade a todos os quadrantes sociais. 

Na segunda parte da sessão, a aluna Rute Santos, em representação do grupo de alunos e alunas que este 

ano integram o projeto Parlamento dos Jovens, partilhou com os demais o Projeto de Recomendação e as 

medidas que o grupo pretende levar a discussão na Sessão Distrital. Esta breve apresentação serviu de 

mote para um profícuo momento de debate e troca de impressões com a Sra. Deputada, Hortense Martins, 

que não se coibiu de responder às questões, dando inclusivamente exemplos da sua vida pessoal.   

Em jeito de balanço final, tratou-se de uma sessão de trabalhos muito enriquecedora e, certamente, os que 

nela estiveram presentes deram o seu tempo por bem empregue.  

 

Bem haja a todos os que o tornaram possível! 

 

O professor,  

Paulo Morgadinho Barata 

 

 

 

 


