
O Parlamento dos Jovens é uma actividade dinamizada pela Assembleia da República 
com o objectivo de simular o modo de como o Parlamento Português funciona.

Tudo começa nas escolas, onde todos os alunos podem formar uma lista. Na nossa 
escola apenas foram formadas duas listas.

O  1º  Período  foi  todo  passado  nos  “bastidores”,  a  preparar  as  medidas  e  a 
propaganda.

A semana de 3 a 7 de Janeiro foi de grande agitação, pois foi a semana das eleições.
Cada lista tentava atrair para si o maior número de eleitores, pois cada voto contava. 

Quarta-feira, dia 5, foi o dia do debate entre as duas listas, aberto a todos os que quisessem 
assistir. Cada lista defendia as suas medidas de modo a provar que eram as melhores.

Segunda-feira, dia 10, foi o grande dia: o dia de eleições. Apurados os votos, a lista A 
ganhou por apenas 6 votos.

No dia 28 de Março, realizou-se a Sessão Distrital na Golegã, onde estavam reunidas 
todas  as  escolas  eleitas  no  Distrito  de  Santarém.  Começou  com  um  breve  discurso  do 
presidente da Câmara Municipal, Dr José Veiga Maltez, e continuou com a apresentação da 
Presidente da Mesa, a deputada do Circulo Eleitoral de Santarém do Partido Social Democrata, 
Carina João. De seguida, houve um período de perguntas e respostas à deputada sobre a sua 
função enquanto deputada e sobre o funcionamento da Assembleia da República. 

Dando  início  à  sessão,  cada 
escola  apresentou  os  seus  projectos 
de  recomendação  e  teve  lugar  o 
debate,  onde  cada  escola  colocava 
perguntas  e  dava  opiniões  sobre  as 
medidas  e  projectos  das  outras 
escolas. No final da manhã, votou-se o 
projecto de recomendação base, que 
iria ser trabalhado durante o resto do 
dia,tendo  sido  eleito  o  projecto  da 
Escola Artur Gonçalves.

Após a pausa para o almoço, 
teve lugar  uma visita  guiada à  Casa-
Museu de Carlos Relvas.

Da  parte  da  tarde,as 
comissões formadas pelas diferentes escolas reuniram para apresentar as suas propostas de 
aditamento, alteração e remoção de medidas do projecto-base.

Após as votações dessas mesmas propostas, chegou-se ao Projecto de Recomendação 
que iria ser levado para a Sessão Nacional, pelo que se procedeu à votação de que escolas o 
iriam defender. 

As escolas mais votadas, e que irão levar dois deputados cada, foram a Escola Maria 
Lamas e a Escola Secundária do Entroncamento.

De  seguida,  teve   lugar  a  votação  para  eleger  o  porta-voz  do  Circulo  Eleitoral  de 
Santarém, lugar para o qual a nossa escola propôs o deputado Ricardo Monteiro, sendo sido 
eleito o deputado Tiago Alves, da Escola Secundária Maria Lamas.

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, deu-se por encerrada a Sessão Distrital e 
seguiu-se um lanche, onde reinava a boa-disposição, o convívio, mas também o cansaço de um 
longo dia de trabalho. 

O grande dia chegou, o culminar de todo um ano de trabalho: a Sessão Nacional.



Do círculo eleitoral de Santarém tinham sido eleitos 4 Deputados: Tiago Alves (o porta-
voz) e Pedro Ferreira da Escola Secundária Maria Lamas e Ricardo Monteiro e André Neves da 
Escola Secundária do Entroncamento.

No dia 2 de Maio, a nossa escola chegou ao Palácio de S. Bento por volta das 13h40. Às 
14h14  a  comissão  1,  onde  a  nossa  escola  estava  integrada,  reuniu-se  para  começar  os 
trabalhos. 

Os trabalhos decorreram de forma similar  à 
da  Sessão  Distrital:  os  porta-vozes  de  cada  Circulo 
Eleitoral dispunham de 3 minutos para apresentarem 
os  seus  Projectos  de  Recomendação  e  ,após  esta 
apresentação, o período de debate começou. 

Às 15h30,  os jornalistas que assim quiseram 
reuniram-se na Sala dos Passos Perdidos, a fim de se 
proceder a uma visita guiada pelo Palácio de S.Bento.

A  visita  durou  a  tarde  toda,  uma  vez  que 
percorreu todos os pontos de relevo do Palácio: a Sala 
dos  Passos  Perdidos,  a  Sala  das  Sessões,  a  Sala  do 
Senado, o Salão Nobre, entre outros.

A visita terminou e os deputados, jornalistas e 
professores encontraram-se no claustro do palácio para um lanche que durou 
aproximadamente uma hora.

Todos seguiram para a Sala do Senado a fim de 
se assistir a um concerto de violino da 
Orquestra Metropolitana de Lisboa. Dos 80 
alunos de violino da Orquestra, 
aproximadamente 40 estavam lá, para um 
concerto com cerca de 50 minutos, que 
terminou com uma performance da música 
“Over the Rainbow” do filme The wizard of Oz.
Depois do concerto foi o jantar, também no 

claustro do palácio e com todos os presentes. 
No final do jantar todos voltaram para os seus 
autocarros a  de se dirigem para o seu 
alojamento. 

A nossa escola, integrada no círculo de Santarém, ficou na pousada da Juventude em 
Almada, com vista para a cidade de Lisboa, a ponte 25 de Abril e o Cristo Redentor. 

Por volta das 9h50, os jornalistas, deputados e professores reuniram-se na Sala do 
Senado com fim a começar os trabalhos. A Sessão Plenária começou por volta das 10h15, com 
um discurso por parte do Presidente do Comité de Educação e de Ciências, Luís Fagundes 
Duarte.

Foram chamados os membros da mesa, dirigida pela Lisandra Maravilha e por 
Francisco Maia. Depois foi a vez dos deputados dos diversos partidos com representação no 
Parlamento serem chamados para poderem responder as perguntas dos jovens deputados.

Todos os círculos eleitorais tiveram um minuto para apresentar as suas perguntas aos 
deputados, que depois tiveram três minutos para responder às mesmas. O circulo eleitoral de 
Santarém teve a oportunidade de colocar uma questão ao deputado do CDS-PP, Michael 
Seufert. 

Às 11h00, quando os deputados abandonaram à sala, os jornalistas saíram também, a 
fim de colocarem algumas perguntas aos deputados,  que se revelaram muito prestáveis  e 
interessados em responder.

Enquanto os jornalistas faziam as perguntas, na Sessão Plenária decorriam os debates 
entre as diferentes comissões.



Às  12h00,  os  jornalistas  dirigiram-se 
para  a  Sala  de  Imprensa,  onde  iria 
decorrer  uma  Conferência  de 
Imprensa  com  o  Presidente  da 
Comissão da  Educação e  da  Ciência, 
Luís  Fagundes  Duarte.  Todos  os 
jornalistas colocaram as questões que 
quiseram,  às  quais  o  Presidente  se 
revelou  muito  interessado  em 
responder. 
Às  12h45,  quando  a  conferência  de 
imprensa  terminou,  todos  presentes 

se reuniram no claustro do palácio para o almoço.
Quando o almoço terminou, por volta das 14h00, retomou-se a Sessão Plenária, onde 

cada  porta-voz  teve  hipótese  de  proferir  um  breve  discurso  de  encerramento.  A  Sessão 
Nacional terminou com um discurso por parte do Presidente da Comissão da Educação e da 
Ciência, Luís Fagundes Duarte.

Às  16h00  todos  se  despediram  e  regressaram  para  os  seus  autocarros  para 
regressarem  a  casa. 

Paulo Lapa


