
“A escola Vieira da Silva no Parlamento dos Jovens” 

No mês de Maio de 2011 fez-se história na a escola Vieira da Silva. Foram 

eleitas duas deputadas (Marta Fernandes e Mafalda 

Faustino) para representar o distrito de Lisboa no 

projecto da Assembleia da República: “Parlamento 

dos Jovens”. As duas deputadas, o professor José 

Governo e o repórter do jornal da nossa escola, “A 

Folha”, Miguel Teles deslocaram-se nos dias 2 e 3 de 

Maio à A.R. para representar a nossa escola e o nosso 

distrito perante alguns deputados e os outros 

distritos.  

Tudo começa nos dias 13, 14 e 17 de Janeiro na escola Vieira da Silva onde 

decorre a campanha eleitoral com o objectivo de escolher os deputados 

das três listas A, B e C das turmas do 9º ano respectivamente. Cada lista 

propôs uma medida/proposta de lei contra a violência escolar, o tema 

anual do projecto. No dia 18 de Janeiro 488 alunos votaram na lista cuja 

medida mais lhes agradou e os resultados foram os seguintes: 

Lista A ------------------------------------> 286 votos -------> 10 deputados eleitos 

Lista B -----------------------------------> 124 votos ------->  9 deputados eleitos 

Lista C -----------------------------------> 73 votos -------->  4 deputados eleitos 

Com estes resultados foram apurados pelo método de D’Hondt os 

deputados à sessão escolar:  

Miguel Teles; Margarida Carvalho; Mafalda Faustino; Inês Caria; Henrique 

Antunes; Cláudia Dinis; Nuno Oliveira; Sebastião Balixa; Madalena Santos; 

Matilde Fonseca; (lista A) 

Marta Fernandes; Diogo Rato; João Santos; Leonor D’Eça; Mariana Pais; 

Joaquim Barros; Beatriz Baptista; Mónica Barros; Mafalda Rato; (lista B) 

Fernando Fernandes; Guilherme Lopes; Rita Oliveira; Alexandre Martins; 

(lista C) 



A sessão escolar teve um debate muito interessante e enriquecedor sobre 

as três medidas propostas, o debate foi iniciado por um discurso de cada 

cabeça de lista, Miguel Teles (lista A), Marta Fernandes (lista B) e 

Fernando Fernandes (lista C), seguindo-se um período de debate e no final 

foram votados os deputados que iriam representar a escola na sessão 

distrital. Foram escolhidos os seguintes deputados: Marta Fernandes (lista 

B - efectiva), Mafalda Faustino (lista A – efectiva) e Miguel Teles (lista A – 

suplente).  

Na sessão distrital os deputados são apurados para defender não a sua 

lista mas a sua escola, e as suas medidas.   

A sessão distrital teve lugar na academia 

militar da Amadora no dia 21 do mês de 

Março. Os deputados tiveram um dia em 

cheio: tudo começou com a apresentação 

das medidas à mesa, presidida pela Sr.ª 

deputada Teresa Damásio do Partido 

Socialista, uma breve discussão das 

medidas, e depois de votado o projecto de 

recomendação, os deputados reuniram-se 

em comissões para fazerem propostas de modificação no projecto votado. 

No fim de efectuadas as alterações foram votadas as escolas que iriam 

passar à próxima fase (nacional). A nossa escola ficou em quarto lugar, 

indo assim com duas deputadas efectivas à sessão nacional do projecto.    

 

A sessão nacional decorreu nos dias 2 e 3 

de Maio, agora um grupo de 8 

deputados, no qual se incluíam as 

deputadas da nossa escola que 

representava o distrito de Lisboa na A.R.  

No primeiro dia os deputados escolhidos 

por cada distrito reuniram-se em 

comissões com vista a escolher o 

projecto de recomendação que iriam 



apresentar na assembleia do dia seguinte. Deu-se o início dos trabalhos, 

seguindo-se uma apresentação das medidas de cada distrito e debate das 

mesmas. Quando chegou o momento de votar os resultados foram os 

seguintes: 

Aveiro - 19 votos  -> projecto escolhido 

Lisboa/Viseu - 12 votos 

Braga/Madeira - 10 votos 

Depois de uma breve pausa nos trabalhos 

votaram-se as propostas de aditamento, 

modificação ou eliminação.  

No final dos trabalhos todos os deputados, jornalistas e professores 

puderam ouvir os “pequenos violinos da orquestra metropolitana de 

Lisboa”, na sala do senado da assembleia da república. 

Depois de uma noite de descanso no Inatel 

de Oeiras todos os deputados compareceram 

na sala do senado, do palácio de S. Bento e a 

sessão plenária começou com um discurso 

do presidente da comissão de ciências e 

educação e da presidente da mesa, que 

depois chamou os restantes membros da 

mesa (vice-presidente e secretária) que 

deram início aos trabalhos. Iniciou-se um 

período de perguntas e respostas aos 

deputados e respectivos grupos 

parlamentares. Seguiu-se um intervalo no 

qual foi servido o almoço.  

 

 

 

 



Durante a segunda parte em que se fundiram as medidas e os projectos, 

os jornalistas estiveram numa conferência de imprensa com os Sr. 

deputado Luís Fagundes Duarte, presidente da comissão de ciências e 

educação e nesta conferência foram abordados temas desde a política 

sobre a educação até à continuidade do projecto em anos futuros.  

 

 

 

 

 

No final de sessão cada porta-voz de distrito fez uma pequena intervenção 

sobre o projecto. A mesa e o presidente da comissão de ciências e 

educação fizeram um discurso de encerramento e entregaram os 

diplomas aos deputados participantes e aos professores. 

 

Aqui ficam algumas das frases mais marcantes das entrevistas, e 

conferências da Sessão Nacional deste projecto:   

“É importante que os estudantes fiquem conscientes da forma como se 

pode fazer chegar à A.R. as preocupações do dia-a-dia quando depois vão 

para a sua escola e ficam a perceber como podem ser resolvidas aqui [na 

assembleia], Agora o que é muito importante é que o estudante não se vá 

embora daqui com a ideia que só se pode fazer democracia aqui, existe 

toda uma vasta área de intervenção democrática: na sua associação de 



estudantes, na sua escola no seu bairro, etc (…)” (deputado do partido 

comunista português PCP: Miguel Tiago) 

“O que nós *deputados da assembleia+ pretendemos é uma democracia 

mais participativa, ou seja que toda a comunidade, toda a sociedade 

participe na tomada das melhores decisões (…)” (deputado do partido 

social democrata PSD: João Prata) 

“Uma grande importância que eu dou a este programa é que: mais do que 

as medidas e o resultado final é nó pormos os alunos num clima em que 

têm que debater uns com os outros em que têm que aceitar as opiniões 

diferente têm também que saber ceder e principalmente saber 

argumentar (…)” (Deputado do Centro Democrático Social – Partido 

Popular CDS-PP: Michel Seufert) 
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