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12 de janeiro: 

└ Debate da Sessão Escolar do Ensino 

Secundário do Parlamento dos Jovens  

10:00 da manhã 
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Um grupo de jovens portugue-
ses iniciou um projeto inovador, 
o Banco de Partilha Social. No 
passado dia 27 de Novembro, foi
-nos apresentado por um antigo 
aluno da nossa escola, Tiago 
Quaçque. É uma iniciativa que 
tem como objetivo criar, de 
norte a sul, milhares de novos 
postos de trabalho em diferen-
tes iniciativas sociais e combater 
a solidão existente dos idosos. 
 

O Banco de Partilha Social tem 
em consideração o estado do 
nosso país e pretende reforçar 
passando por várias fases: 

Apoio Social: 
Transporte Social Solidário: 
Uma iniciativa para combater 
eficazmente a pouca ou a inexis-
tência de permanente mobilida-

de que afeta a grande maioria 
dos cidadãos mais idosos. 
Acompanhamento Social Per-
manente: Uma iniciativa que 
quer garantir a todos os cida-
dãos idosos acompanhamento 
social permanente. 
 
O Anjo da Guarda Social é uma 
pessoa que dedica o seu tempo, 
o seu profissionalismo, o seu 
humanismo a acompanhar de 
forma permanente um pequeno 
grupo de cidadãos idosos de 
uma mesma localidade. O Anjo 
da Guarda Social, age como um 
autêntico Anjo que protege e 
está sempre presente e disponí-
vel a todo o momento. 

Agricultura Social: 
Toda esta Causa Social Nacional 
passa pela implementação de 
uma inovadora rede nacional de 

hortas de agricultura social, 
proporcionando novos postos de 
trabalho e aumentando o au-
mento da produção agrícola. É 
uma rede de hortas que funcio-
naram como lojas de venda dire-
ta à população como forma de 
sustentabilidade e manutenção 
dos postos de trabalho criados. 

É um projeto que pretende alte-
rar a nossa sociedade e estimu-
lar a nossa economia, e reflete 
em problemas graves do nosso 
presente, que muitas vezes são 
esquecidos.  Com um simples 
gesto de uma poupança de 20 
euros, todos podemos fazer uma 
notável diferença na vida de 
alguém, do nosso país, e quem 
sabe até do mundo.  

Para saberes mais vai a: 
www.bancodepartilha.org  

 

Caso Sócrates 
O passo a passo do Caso Sócrates: 

Desde a detenção no aeroporto da 

Portela ao encarceramento na 

prisão de Évora 

Quais as considerações finais sobre órgãos deste sistema político, tais como o Gover-
no, Parlamento e Conselho de Estado, que os alunos da turma de  

Ciência Política observaram? 

Especial 

Edição Natal! 
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mude vidas! 
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 PARLAMENTO DOS JOVENS 
medidas de coação para os outros três arguidos 
no processo. O empresário Carlos Santos Silvae 
João Perna, motorista do ex-governante, ficaram 
ambos em prisão preventiva. Já Gonçalo Trinda-
de Ferreira, antigo advogado do ex-primeiro-
ministro, teve como medidas de coação a proibi-
ção de contactos com os outros arguidos, a proi-
bição de sair para o estrangeiro, com a obriga-
ção de entregar o passaporte, e apresentações 

bissemanais no DCIAP. 

Terça-feira (25 de novembro) 
 
José Sócrates seguiu para cadeia especial em 
Évora, reservada a ex-polícias, militares ou ma-
gistrados. João Perna e Carlos Santos Silva foram 
para o estabelecimento prisional da Polícia Judi-
ciária.● 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS—O SISTEMA POLÍTICO PORTUGUÊS 

 

A turma de Ciência Política  
tomou a iniciativa de realizar 
um trabalho sobre o Estado 
Português e os seus órgãos de 
funcionamento.  

Foram analisadas todos eles e 
foram feitas conclusões  acerca 
da sua importância para o fun-
cionamento do país e, neste 
artigo, serão analisados o Go-
verno,  o Parlamento e o Con-
selho de Estado.  

Analisemos o Governo. Este é o 
órgão que detêm o poder legis-
lativo e o executivo, e faz parte 
da sua constituição o Primeiro-
Ministro, os Ministros e os Se-
cretários de Estado. Têm o 
papel de dirigir a administração 
pública, delinear uma política 
geral do país e aplicar todo o 
tipo de medidas que nos afeta 
enquanto cidadãos. Este poder 
é absoluto quando o partido, 
que se encontra no poder, con-
quistou a maioria absoluta 
(mais de 50%) nas eleições 
legislativas.  Graças trabalho 
realizado e a pesquisa feita pelo 
grupo, foi possível tirar a con-
clusão que o Governo é talvez o 
órgão mais importante do nos-
so sistema político, e isto justifi-

ca-se pelo peso de responsabili-
dade e poder que possuí, é nele 
que toda a política do país as-
senta. Os cidadãos concedem 
um pouco da sua liberdade a 
este grupo de homens e, confi-
am neles, o seu bem estar e o 
do país. 

Debrucemo-nos agora sobre o 
Parlamento, composto apenas 
por uma câmara no caso portu-
guês, denominada Assembleia 
da República. As funções pas-
sam por redigir as leis, vota-las 
e controlar se atuação do Go-
verno vai de encontra a Consti-
tuição. A composição do Parla-
mento é feita através das elei-
ções, isto é, dependendo da 
percentagem que cada partido 
obtêm, consegue um determi-
nado número de deputados 
que farão parte da Assembleia. 
São esses deputados que votam 
as leis e, pertencendo a um 
partido, devem a esse lealdade, 
o que significa, que a ideologia 
dos grupos parlamentares deve 
ser seguida pelos seus afiliados. 
A pesquisa realizada permitiu 
concluir que, a pesar da liber-
dade que cada deputado tem 
individualmente de tomar uma 

posição sobre qualquer assun-
to, é esperado que siga a chefia 
do partido, o que mostra o 
controlo indireto que líder par-
tidário possuí sobre os seus 
parlamentares.   

Quanto ao Conselho de Estado, 
este é um órgão meramente 
consultivo e cabe ao Presidente 
da República convocá-lo. Fazem 
parte dele  10 cidadãos co-
muns, possuidores de grandes 
conhecimentos sobre a matéria 
política, o que atribuí algum 
grau de importância,  a este 
órgão, visto que de alguma 
forma as deliberações realiza-
das vão influenciar a ação do 
Presidente. Infelizmente, este 
mecanismo não é utilizado de 
forma a atingir a sua total po-
tencialidade. O Conselho rara-
mente se reúne e, quando o 
faz, nenhuma decisão impor-
tante ou revelante é tomada. 
Esta é uma instituição que tem 
como base ideais que datam 
séculos atrás, todos eles válidos 
e que elevam o seu potencial, 
mas que, infelizmente, acres-
centa pouco, ou até mesmo 
nada à vida política do nosso 
país. ● 

CASO SÓCRATES 

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da 
Assembleia da República, desenvolvida ao lon-
go de todo o ano letivo e está aberta a qualquer 
escola.  

Tem como objetivos  estimular o gosto pela 
participação cívica, dar a conhecer a Assem-
bleia da República, as regras do debate parla-
mentar, o significado do mandato parlamentar 
e o processo de decisão do Parlamento, en-
quanto órgão representativo de todos os cida-
dãos portugueses. Também pretende promover 
o debate democrático, o respeito pela diversi-
dade de opiniões e pelas regras de formação 
das decisões.  

Para tal, é proposto um tema todos os anos e 

propõem-se aos alunos que reflitam sobre esse, 
o que proporciona a experiência de participa-
ção em processos eleitorais. 

O tema deste ano para o secundário é “Ensino 
público e privado: que desafios? “ e a turma 
de Ciência Política já se encontra inscrita. Pre-
tendemos melhorar as nossas capacidades de 
expressão e argumentação das nossas ideias e 
contribuir para a resolução de questões que 
afetam o nosso presente e o  futuro coletivo.  

Durante todo o mês de Janeiro será realizada 
uma campanha eleitoral, eleições e uma Sessão 
Escolar. Esta é uma iniciativa aberta a toda a 
escola, qualquer pessoa com vontade de parti-
cipar é bem-vinda! ● 

 Sexta-feira (21 de novembro) 

Perto das 23h, Sócrates chega ao aeroporto de 
Lisboa, vindo de Paris, num avião da Air France e 
é detido por inspetores da Autoridade Tributá-
ria, magistrados do Ministério Público e agentes 
da PSP, onde segue para o DCIAP – Dep. Central 
de Investigação e Ação Penal, passando lá a noi-
te. 

Sábado (22 de novembro) 
 
Na manhã de sábado, é levado para o Campus 
da Justiça Tribunal Central de Instrução Criminal 
onde João Araújo, apresentou-se no Tribunal 
como defensor do agora detido. Acompanhou 
também as diligências de magistrados do Minis-
tério Público na sua residência da Rua Castilho, 
em Lisboa. Na casa encontram-se também ele-
mentos da Autoridade Tributária e agentes da 
PSP. Voltou a pernoitar nas instalações do co-
mando metropolitano da PSP. 

Domingo (23 de novembro) 

 
José Socrates volta ao Campus da justiça onde 
desta vez foi mesmo ouvido pelo juíz Carlos Ale-
xandre onde o interrogatório se perlongou a 
tarde toda e que continuaria na segunda-feira, 
dia 24. Passou uma 3ª noite em Moscavide. 

Segunda-feira (24 de novembro) 
 
De volta ao Tribunal, o interrogatório dos 4 ar-
guidos continuou e foi nesse mesmo dia concluí-
do. Com a conclusão é esperada a decisão do 
juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de 
Instrução Criminal, sobre as medidas de coação 
a aplicar aos quatro detidos no âmbito desta 
investigação que levou à detenção do ex-
primeiro-ministro, do seu amigo de longa data e 
antigo administrador do grupo Lena, Carlos San-
tos Silva, do motorista de José Sócrates, João 
Perna, e do advogado Gonçalo Trindade Ferreira. 

É confirmado, pelo advogado do ex-primeiro-
ministro, João Araújo, que José Sócrates vai ficar 
em prisão preventiva. O TCIC divulgou ainda as 



 

COLUNA DE OPINIÃO 

O QUE É “RESPONSABILIDADE SOCIAL”? 

DICAS 

ATIVIDADES NA NOSSA CIDADE 

 

● SOL DA CAPARICA  

● CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS   

 Quando? 29/Nov e 06/Dez  

 A que horas? 10h às 13h, 15h às 19h 

 Onde? Centro Cultural Juvenil de Sto. Ama-
ro "Casa Amarela"  

 O quê? Conhecimentos básicos de primeiros 
socorros para assistência em caso de acidente ou 
morte súbita.   

● WORKSHOP DE ILUSTRAÇÃO 

 Quando? 6, 13 e 20/Dez 

 A que horas?  15h às 19h 

 Onde? Casa Municipal da Juventude—Ponto 
de Encontro 

 O quê? Aulas de técnicas de ilustração com 
relação ao texto e exercícios de desenho de observa-
ção.  

● FORMAÇÃO DE EMPREEDEDORISMO 

 Quando? 13/Dez 

 A que horas? 10h às 13h, 15h às 20h 

 Onde? Centro Cultural Juvenil de  

                 Sto. Amaro "Casa Amarela"  

 O quê? Formação gratuita para melhorares 

               as tuas capacidades empreendedoras.      

                                

● NATAL NO SOLAR DOS ZAGALLOS 

 Quando? 22/Nov até 21/Dez 

 A que horas? Sob consulta 

 Onde? Solar dos Zagallos 

 O quê?  Um programa muito especial desde 

oficinas de olaria a ateliês de culinária e momentos 
musicais, entre outras surpresas.   

Cortes no Ministério da Educação e Ciência (MEC) em 2015 

 Os últimos três anos têm sido caracterizados por uma enorme austeridade económica em 

todos os setores da sociedade portuguesa, fruto da crise financeira que abalou o mundo desde o 
início da década. Uma forma de cortar a despesa do Estado – receita clássica - é diminuir as verbas 
disponíveis nas chamadas áreas sociais, onde se insere a Educação. Este setor foi duramente atingi-
do no seu financiamento e os cortes que se anunciam, somados aos que já foram feitos desde 
2010, ultrapassam largamente o que estava estipulado no chamado Programa de Assistência Eco-
nómico-Financeira (PAEF). Os resultados desta opção política serão desastrosos no futuro, não 
muito longínquo, num país que tinha subido de uma forma vertiginosa em todos os indicadores 
educativos, nomeadamente passando de uma taxa de analfabetismo de 25% em 1970 para os 
5.23% no último censo de 2011 e duplicando o número de licenciados na última década. Portugal, 
desde 1974, conseguiu ganhar a batalha da universalização do ensino a todas as camadas da popu-
lação, estava na hora de vencer uma outra batalha que se torna imperativa no mundo competitivo 
em que vivemos, a da qualidade. Com a diminuição do orçamento destinado ao MEC essa cruzada 
fica adiada, pois a fórmula mágica de fazer mais com menos atingiu, se é que não foi já ultrapassa-
da, os seus limites. Adiada mas não morta. A Educação é cara mas Portugal já pagou um preço 
demasiado elevado por a ter negligenciado durante décadas. O investimento, e não a despesa, 
nesta área é imperativo e um motor de desenvolvimento indispensável num mundo globalizado e 
que se pretende mais qualificado. ● 

 

TEMPO DO CARTOON 

 Responsabilidade Social diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e 

empresas para com a sociedade em geral, da qual todos nós somos detentores , especialmente 

quando já possuímos o conhecimento e mecanismos para aplica-la. Esta responsabilidade manifesta

-se de infinitas maneiras e todas elas têm grande importância. Um exemplo será votar, pagar os 

impostos, assegurar que existe um ambiente onde todos possam viver confortavelmente. ● 

Cria um plano e uma rotina de 

estudos! Assim ganhas o hábito 

e todos os dias se tornará mais 

fácil pegar no livros! 

Em vez de andares com 

um dicionário  na 

mochila, instala no 

teu telemóvel o 

“Dicionário da Porto 

Editora”! 

Professor Nuno Pousinho 

A primeira edição do festival “Sol da Caparica” decorreu no passado mês de 

Agosto e foi premiado pelo júri do Portugal Festival Awards, no passado dia 11 

de Novembro, em Lisboa no Cinema São Jorge. Recebeu o prémio 

“Contribuição para a Divulgação da Música Portuguesa” e foi também nome-

ado nas categorias “Melhor Comunicação” e “Melhor Contribuição para o Tu-

rismo”. A escolha dos vencedores foi feita online e por um júri constituído por 

grandes personalidades do nosso país, como Zé Pedro dos Xutos e Pontapés, a 

fotografa Rita Carmo, o jornalista Miguel Cadete,  Ana Markl do canal Q, entre muitos outros. ● 


