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Parlamento dos Jovens 2011 
Pela primeira vez o Colégio Sete Fontes participa na iniciativa 

 
A edição do Parlamento dos Jovens do ano 2011 tinha como tema Violência em Meio 

Escolar. Um tema muito importante para os jovens, pois é uma realidade que tem vindo a 
aumentar ao longo do tempo.  

Este foi um tema que gerou muita polémica, porque, nem todos os jovens têm a 
mesma opinião sobre o mesmo. 
 

Como tudo começou… 
 
Em Setembro iniciámos o projecto com a formação das listas, as pesquisas sobre o 

tema e os  debates. 
 No Colégio Sete Fontes, formaram-se seis listas com alunos do quinto ao nono ano. 

Tudo começou no dia seis de Janeiro de 2011 com o primeiro dia de campanha.

 
 
Neste dia havia cartazes espalhados por toda a parte. Todos queriam ser 

recompensados pelo esforço deste projecto e a melhor recompensa era passar às fases 
seguintes. 

Foram três os dias de campanha e depois de um dia de reflexão chegou o tão esperado 
dia da votação, o dia doze de Janeiro. 

A Lista D, a lista em que eu estava inscrita, foi 
a mais votada e todos os deputados foram à Sessão 
Escolar, realizada a dezassete do mesmo mês. Nessa 
sessão, foi aberto um debate bastante caloroso sobre 
a “Violência em Meio Escolar”, pois todas as listas 
partilhavam de opiniões distintas. No final do debate 
foram feitas as votações dos deputados que 
passariam à Sessão Distrital. Também aí, a Lista D, saiu 
vitoriosa, pois foram três dos deputados desta lista 
que foram os mais votados, passando assim à 
seguinte fase.  

Margarida Paraíso e Maria Ana Henriques 
foram eleitas as deputadas e Rafaela Longras 
deputada suplente, que também seria jornalista. 
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Na Sessão Distrital… 
 

A Sessão Distrital realizou-se no dia 28 de Fevereiro no Instituto Português da 
Juventude, em Braga. 

A sessão teve início pelas nove horas com a 
presença de Domingos Machado (DREN), o 
presidente de mesa Manuel Mota (PS), Pedro Sousa 
(Governo Civil de Braga),  também contamos com a 
presença da doutora Julieta Sampaio, fundadora 
desta iniciativa entre outros colaboradores. 

O Colégio Sete Fontes iniciou a apresentação 
das medidas , seguindo-se as outras escolas e abrindo, assim, o debate.  

 No fim do debate houve um intervalo para 
almoço.  

Ao início da tarde, retomámos os trabalhos, 
mas desta vez os deputados foram divididos em 
grupos para alterar as medidas do projecto 
escolhido por votação. O projecto escolhido foi o 
da Escola Gil Vicente, Guimarães. 

 Depois de muita discussão, as medidas 
foram alteradas e já tínhamos o projecto 
reformulado.  

 
Voltámos para o auditório para 

debatermos as medidas que tínhamos reformulado 
e para votarmos nas medidas que iriam fazer parte 
do projecto de recomendação, que  representaria 
o distrito. 

No final, fizemos as votações para as 
escolas que iriam representar Braga e para o porta-
voz. 

 As escolas eleitas foram Colégio Sete 
Fontes, André Soares, Henrique Medina, Gil 
Vicente e Lamaçães. 

O porta-voz escolhido foi o Ednovan, da 
Escola André Soares. 

Pelas cinco horas, foi-nos oferecido um lanche e despedimo-nos dos outros deputados. 
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Sessão Nacional 

 
 
A Sessão Nacional realizou-se nos dias 2 e 3 de Maio, no Palácio de S. Bento. Contou 

com a presença de 130 deputados eleitos em escolas de todos os distritos do Continente, nas 
Regiões Autónomas e da Europa (Escola Cycle d'orientation des Grandes Communes – 
Genebra), jornalistas e professores. 

Pelas sete horas e trinta minutos, os 
alunos do distrito de Braga encontraram-nos 
no Colégio Sete Fontes com os alunos do 
distrito de Viana do Castelo e partimos rumo a 
Lisboa. Foi uma viagem divertid, que serviu 
para ficarmos a conhecer os nossos colegas. 

Os autocarros que trouxeram os 
deputados até ao Parlamento foram chegando 
ao início da tarde. 

Quando chegamos a Lisboa entrámos para o Palácio de 
S. Bento e lá foi-nos entregue um kit com todo o material 
necessário para os dois dias. Pelas catorze horas, todos os 

deputados reuniram-se em quatro comissões para debate na 
especialidade dos Projectos de Recomendação aprovados nas 
Sessões Distritais/Regionais realizadas nos diversos círculos 
eleitorais. 

 
 As reuniões das Comissões foram orientadas pelos seguintes Deputados:  

1.ª Comissão – Helena Rebelo (PS) e Heloísa Apolónia (PEV)  
2.ª Comissão – Ferreira Gomes (PSD) e Miguel Tiago (PCP)  
3.ª Comissão – Michael Seufert (CDS-PP) e Teresa Damásio (PS)  
4.ª Comissão – Catarina Martins (BE) e João Prata (PSD)  

 
O Colégio Sete Fontes e mais duas 

escolas do distrito de Braga fizeram parte da 2ª 
Comissão. 

Nas comissões, apresentaram-se os 
projectos de recomendação e as medidas 
propostas por cada distrito. 

Depois de apresentadas as medidas foi a 
altura de as discutir. Durante este debate, os 
jornalistas tiveram a oportunidade de fazer uma 
visita guiada ao parlamento. 

Visitámos o Palácio de S. Bento e 
ouvimos as histórias e as curiosidades sobre o mesmo. 

Os professores também tiveram oportunidade de fazer a mesma visita. 
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Durante a visita guiada nas salas de Comissões, discutiam-se e formulavam-se 
perguntas para fazer aos deputados que iriam estar presentes na Sessão Plenária do dia 
seguinte. 

Quando já tudo estava discutido deu-se o encerramento dos trabalhos. Depois 
lanchámos nos claustros do palácio. 

 
Pelas dezoito horas, fomos todos 

convidados a assistir a um concerto: “Os 
Pequenos Violinos da Metropolitana”. 

De seguida, realizou-se o jantar 
nos claustros e deslocámo-nos até ao 
Inatel de Oeiras para pernoitármos. 

O convívio que tivemos no hotel 
serviu para nos conhecermos melhor e 
trocar ideias sobre os mais variadíssimos 
temas. Foi muito divertido. 

 
 
No dia seguinte, pelas dez 

horas, deu-se início à abertura solene 
do Plenário pelo Presidente da 
Comissão de Educação e Ciência, Luís 
Fagundes Duarte. 

Foi-nos apresentada a mesa e 
deu-se início ao período das questões 
aos deputados. Em seguida, os 
jornalistas fizeram pequenas 
entrevistas aos deputados sobre o 
tema “Violência em Meio Escolar”, 
mas também sobre a situação 
económica e política do país. 

Ao meio-dia, começou a Conferência de Imprensa com Luís Fagundes Duarte. 
Terminou um pouco depois das treze horas. Entretanto, tinha começado o debate na Sala do 
Senado entre os jovens deputados. 

 

 
 
 
 
Posteriormente realizou-se um intervalo 

para o almoço. 
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Um pouco antes das quinze horas começou a 
segunda parte do debate. Este terminou perto das quinze 
horas e trinta minutos, com o discurso final de Luís 
Fagundes Duarte e uma pequena intervenção de todos os 
porta-vozes. No fim, Luís Fagundes Duarte  procedeu à 
entrega de diplomas aos deputados e aos professores. 

 
 

 
 
Deu-se assim por 

terminada a sessão e a nossa 
viagem pelo mundo da política. 

No regresso a Braga, já 
todos nos conhecíamos, logo a 
viagem foi muito divertida e 
animada. Tivemos a 
oportunidade de conhecer 
pessoas fantásticas e dar início 
a novas amizades. 

 
 
 

Conclusão Final e Agradecimentos 
 

Penso que foi uma excelente experiência para todos e muito gratificante depois de 
todo o trabalho desempenhado ao longo de todo este ano lectivo. 

Muitas pessoas contribuíram para a nossa ida a Lisboa, por isso, agradeço: ao 
professor Fernando Dias que deu a conhecer esta iniciativa ao colégio, à professora Marta 
Marinho que nos ajudou na elaboração do projecto de recomendação e das medidas e à 
professora Bárbara Coelho que nos acompanhou até Lisboa. 
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Rafaela Longras  

Jornalista do Colégio Sete Fontes 

   Braga 


