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Alunos do Centro de Educação Integral eleitos pelo círculo de Aveiro 

participam na  sessão nacional do Parlamento dos Jovens 

 

 Nos passados dias 2 e 3 de Maio de 2011, realizou-se a sessão nacional do 

projecto "Parlamento dos Jovens – Básico", em Lisboa, com a participação de  130 

jovens deputados  de todo o país. Nestes dois dias inteiramente dedicados à temática 

da "Violência em Meio Escolar”,  os   estudantes, escolhidos democraticamente para 

representar a juventude portuguesa, entre as escolas aderentes ao programa,  tiveram  

voz activa em relação a um assunto actual, pertinente e complexo, que afecta o 

sistema educativo em Portugal. 

 No dia 2 de Maio, pelas 7.45 horas da manhã, dois dos representantes eleitos 

pelo círculo de Aveiro, 

Catarina Figueiredo e Valter 

Viera, que frequentam o 9.º 

ano, no Centro de Educação 

Integral, em São João da 

Madeira, reuniram-se na sua 

escola e partiram para 

Aradas,  freguesia que 

pertence ao  concelho de  

Aveiro,  onde se encontraram com os restantes representantes do círculo aveirense e  

do círculo do Porto. Após a chegada de toda a gente, os alunos partiram em direcção a 

Lisboa. Últimos detalhes, pequenas revisões, primeiras trocas de palavras, a 

importante  viagem para o grupo se conhecer.  

 Quando chegaram à capital, os jovens deputados dirigiram-se à Assembleia da 

República para as reuniões das respectivas comissões, tendo o Centro de Educação 

Integral integrado a quarta comissão. O objectivo dos encontros era debater, na 

generalidade e na especialidade, os projectos de recomendação aprovados nos 

diversos círculos eleitorais, sob orientação de Deputados da Assembleia da República 
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em representação dos grupos parlamentares e escolher os melhores. Salienta-se o 

facto do projecto de recomendação de Aveiro ter sido um dos vencedores. Pelo que 

afirmam, os discentes gostaram muito de estar na comissão supra referida:  ‘’Eu 

adorei, não estava à espera de ver gente com tanto talento. Pensei que já tinha visto 

tudo em Aveiro, mas não’’, asseverou  a deputada Catarina Figueiredo. “Foi um debate  

bastante vivo,  durante  o qual todos os deputados trabalharam com afinco e ao 

pormenor todas as medidas que dali saíram para a sessão plenária, num salutar 

espírito democrático”, acrescentou Valter Vieira.   

 No final das comissões, todos os presentes foram brindados com um lanche nos 

claustros do Palácio de S. Bento, e de seguida foram para a Sala do Senado onde 

puderam assistir a um magnífico concerto oferecido pelo grupo os “Pequenos Violinos 

da Metropolitana”.  

 Já no final do dia, todos os deputados, jornalistas e professores foram 

conduzidos ao INATEL de Oeiras onde pernoitaram. 

No dia seguinte, por 

volta das 9 horas e já com o 

estômago reconfortado, os 

deputados e restantes 

elementos das comitivas  

seguiram novamente para a 

casa da democracia, onde 

participaram no momento alto 

do evento, o Plenário. Na 

abertura da sessão solene, esteve presente o Presidente da Comissão Parlamentar da 

Educação e Ciência, o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Numa primeira fase, foram 

colocadas doze perguntas, sobre a problemática da “Violência em Meio Escolar”,  aos 

Deputados “seniores” ali presentes, oriundos  de todas  as  forças políticas 

representadas no Parlamento, sendo que, algumas das respostas invocaram,  

inequivocamente, as respectivas posições e  ideologias político-partidárias.  Seguiu-se 

o debate e votação final,  do qual  saiu um Projecto de Recomendação,  composto por  

10 medidas, que será apresentado no Parlamento com o intuito de ser discutido e 

http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1666
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1666
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quiçá aprovado total ou parcialmente  pelos representantes do povo português na 

Assembleia da República.  

 No final, todos os deputados, colegas jornalistas e professores regressaram, aos  

seus distritos. No caso dos alunos do Centro de Educação Integral, a hora de chegada 

foi às 21.30 horas. 

 Foi uma experiência 

muito enriquecedora, dado que 

constituíu um forte  incentivo à 

participação cívica, e que 

comprova o seguinte: Portugal 

tem futuro, mas o futuro 

também está nas novas 

gerações. . . 

                             

 

Bernardo Medon  

  

  

 

 

 

 

Valter Vieira  e Catarina Figueiredo (deputados) e Bernardo Medon (jornalista). 

 


