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REPORTAGEM PARLAMENTO DOS JOVENS 2014 

por Rui Filipe Sousa                                                                                                                   
 

“DROGAS – EVITAR E ENFRENTAR AS DEPENDÊNCIAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 5 de maio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Deputados do Círculo Eleitoral de Aveiro na escadaria da AR 

 
 

Assim, no dia 5 de maio, todos os deputados, oriundos de várias regiões do país, foram recebidos 

na esplendorosa Assembleia de República. Objetivo? Persuadir os restantes Círculos Eleitorais da 

qualidade dos respetivos Projetos de Recomendação. 

Aquando da chegada à Casa da Democracia, os deputados serafinos revelavam uma dupla 

vontade: mostrar o seu valor e integrar as suas medidas no Projeto de Recomendação Final, 

resultante dos trabalhos das comissões. 

 

Às 14 horas, reuniram-se, então, os deputados dos 

vários círculos, distribuídos por comissões, de 

acordo com o programa previamente delineado. 

Com entusiasmo e empenho, os deputados Luís 

Neves e Dário Mendes integraram a primeira 

comissão. Nesta etapa da Sessão Nacional, os 

jovens parlamentares tiveram a oportunidade de 

debater, argumentar e refutar diferentes ideias e 

princípios, de modo a tentar combater o flagelo 

social das drogas e optar por outras alternativas 

mais saudáveis.  

No decorrer deste momento, os professores e 

jovens jornalistas aproveitaram a visita guiada aos 

recantos do Palácio de S. Bento. 
                                                                                              Deputados serafinos na primeira comissão (Sala 1) 

 

 

Foi com grande ansiedade e alegria que os 

deputados Luís Neves e Dário Mendes, 

acompanhados pela Coordenadora deste projeto, 

partiram, do Agrupamento de Escolas Dr. 

Serafim Leite, em S. João da Madeira. Deu-se, 

então, início a esta aventura rumo à Assembleia 

da República. 

Tendo em conta o tema proposto para esta 

edição, “Drogas: evitar e enfrentar as 

dependências”, cada um dos deputados tinha, 

em mãos, uma missão: defender o Projeto de 

Recomendação do Círculo Eleitoral de Aveiro. 

JORNAL “AGORA NÓS”  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. SERAFIM LEITE 
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As reuniões das quatro comissões foram presididas por deputados com assento parlamentar, 

coadjuvados por assessores, que contaram com a participação das escolas dos vários Círculos 

Eleitorais. 
 

 

 

1.ª Comissão 

 

Açores, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, 

Coimbra e Vila Real 

Pedro Pimpão (PSD) 

Luís Fazenda (BE) 

Joaquim Ruas (Assessor) 

 

2.ª Comissão 

 

Aveiro, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, 

Santarém e Viseu 

Heloísa Apolónia (PEV) 

Ana Mendes (PS) 

Ana Vargas (Assessora) 

 

3.ª Comissão 

 

Bragança, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Viana do 

Castelo e Viseu 

Michael Seufert (CDS-PP) 

André Pardal (PSD) 

Maria João Godinho (Assessora) 

4.ª Comissão 
Açores, Braga, Madeira, Portalegre, Porto, 

Setúbal e Viana do Castelo 

Miguel Tiago (PCP) 

Jorge Pereira (PS) 

Susana Fazenda (Assessora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Visão geral do trabalho das quatro comissões 

Depois da disputa no seio das várias comissões, chegava a hora de repor energias… 

 

 

Às 17 horas, encerrados os trabalhos, todos os 

intervenientes tiraram proveito de um delicioso 

lanche oferecido pela distinta organização, o qual 

foi seguido de um excelente momento cultural 

proporcionado pela turma do 8.º ano, do Ensino 

Articulado, da Escola N.º 2 de Rio Tinto.  

Sem dúvida, uma talentosa orquestra sinfónica 

magnificamente coordenada pelo respetivo 

maestro. 
 

                                

                           Momento Cultural     
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Nova recarga de energias... 

Às 19h30, após todos os presentes terem viajado para o mundo da música, deleitando-se com a 

atuação da orquestra convidada, e uma vez que se aproximava a noite, os deputados bem como 

os jornalistas e os professores foram jantar no refeitório do Palácio de S. Bento. Finalmente, 

depois deste longo, mas também exaustivo dia, dirigiram-se todos para os respetivos locais de 

alojamento, para recarregarem energias, pois o dia seguinte seria bem desgastante, com 

certeza... 

 

Dia 6 de maio 

 

No segundo dia de trabalhos, os jovens 

deputados reuniram-se na elegante Sala do 

Senado. Todos evidenciavam sinais de 

nervosismo… Porém, o sorriso visível no rosto de 

cada um revelava felicidade e orgulho por se 

encontrarem naquele espaço histórico e repleto 

de memórias e vivências.  

A Sessão Plenária foi aberta pelo Presidente da 

mesa, Daniel Padez Conceição, contando com a 

presença do Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Dr. Guilherme Silva, e dos restantes 

membros da mesa. 
                                                                                                                                                              Abertura solene do Plenário 

 

 

Numa fase posterior, os jovens deputados colocaram questões pertinentes e atuais aos 

representantes dos vários grupos parlamentares. Estes souberam responder a tais curiosidades, 

de forma politicamente correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Da esquerda para a direita: Pedro Soares (BE), Michael Seufert (CDS-PP), Pedro 

Pimpão (PSD), Rui Duarte (PS), Paula Batista (PSD) e Heloísa Apolónia (PEV). 
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Por volta das 11h30 e tendo por base os trabalhos cumpridos, no dia anterior, assim como as 

decisões tomadas, aquando das comissões, deu-se início ao Debate de Recomendação à 

Assembleia da República, em torno da temática em discussão. 

 

Quando os relógios marcavam 12h00, os repórteres 

fotográficos, designados pelas escolas, participaram na 

Conferência de Imprensa. Aqui, o Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, Dr. Abel 

Batista, respondeu a um conjunto de questões, lançadas 

pelos jornalistas, de modo a contribuir para um maior 

conhecimento da Assembleia da República e 

circunstâncias envolventes do país. 
     Conferência de Imprensa 

 

Numa outra fase, esclarecidos os repórteres, todos os envolvidos neste projeto tiveram direito a 

um apetitoso almoço servido nos claustros do Palácio.  

Das 14h00 às 15h00, ouviram-se, na Sala do Senado, as últimas vozes e procedeu-se à votação 

que contribuiu para a versão final do Projeto de Recomendação desta sessão.  

 
A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala do Senado e os deputados participantes na hora do adeus… 

 

E foi assim que, com um entusiasmo bem marcante, após a leitura da Recomendação Final 

aprovada, terminou mais uma batalha parlamentar. A Sessão Plenária foi encerrada pelo 

Presidente da Mesa da Sessão Nacional, Daniel Padez Conceição, e pelo Vice-Presidente da 

Assembleia da República que congratulou os presentes, sem exceção, pelo empenho, interesse, 

responsabilidade e civismo revelados, ao longo dos dois intensos dias de trabalho. 
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Sabias que… 

… o nome “Sala dos Passos Perdidos” se deve ao facto de, em tempos remotos, a espera, 

neste local, por uma reunião ser, muitas vezes, em vão e que, por isso, muitos “passos” se  

 

perdiam naquele local? 

 

… a Sala das Sessões, destinada à realização das sessões plenárias, foi construída após 

a destruição da antiga Câmara dos Deputados devido a um incêndio?    

 

… a bela Escadaria Nobre dá acesso a oito portas, permitindo deliciar-nos com algumas 

pinturas e esculturas? 

 

… a Sala do Senado foi inaugurada, em 1867, pelo rei D. Luís I e que é o local onde se 

encontra o seu retrato como que a vigiar diferentes eventos como o Parlamento de Jovens? 

 

… a Assembleia da República foi o primeiro mosteiro beneditino, em Lisboa, tendo sido 

construído em 1598? 

 

… as quatro estátuas femininas presentes na Assembleia da República representam a 

Prudência, a Justiça, a Força e a Temperança?   

 

 

 

 


