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As Comissões têm como objetivo aprovar um projeto 

comum após o debate em que cada Círculo possui o 

tempo de 3 minutos para apresentar as suas propostas. O 

fim das Comissões ocorre após debate e votação na 

Especialidade. 

Neste primeiro dia, os projetos aprovados nas sessões 

Distritais foram apresentados nas respetivas Comissões 

pelos respetivos círculos. Aveiro esteve presente na 

1ªComissão com os alunos Valter Vieira e Catarina 

Figueiredo (Centro de Educação Integral) e Isabel Pinho e 

Miguel Pereira (Escola Secundária Soares Basto); e na 

4ªComissão, Cristiano Marinheiro e Jorge Vinagre 

(Colégio Santa Maria de Lamas), Francisco Sardo e 

Romana Lobo (Escola Secundária Homem Cristo) e Ana 

Graça e João Beirão (Escola Secundária Marques de 

Castilho) expuseram as medidas resultantes da Sessão 

Distrital sobre a temática em causa, tendo Francisco 

Sardo ocupado o papel de Porta-Voz do Distrito.  

 

Ana Clara Graça e João Beirão alunos respetivamente 

do 12ºC e 11ºA1 da Escola Secundária Marques de 

Castilho de Águeda, participaram na Sessão Nacional 

do Parlamento dos Jovens, que se realizou nos dias 26 

e 27 de Maio, como Deputados do Círculo Eleitoral de 

Aveiro após a vitória na Sessão Distrital que teve lugar 

em Oliveira de Azeméis no dia 18 de Março onde, ativa 

e produtivamente participaram 32 escolas neste projeto 

que envolve todos os jovens na vida política e nos 

proporciona uma antevisão do nosso futuro. 

 Sessão Nacional: 

Esta sessão reúne os representantes de 

cada ponto do País de modo a despertar 

o ser político que há dentro de cada um 

de nós jovens e nos fazer intervir 

diretamente na vida política que 

futuramente estará ao nosso encargo. 

 

COMISSÕES 



 

 

  

Certas curiosidades como o 

facto de o Palácio já ter sido 

um mosteiro e uma prisão ou  

a beleza das decorações 

inspiradas na expansão 

marítima portuguesa ou até 

mesmo a oportunidade de 

visitar locais que diariamente 

vemos na televisão fizeram 

com que a visita fosse 

enriquecida e nos despertasse 

o maior interesse possível. 

 

Entre os deliciosos e 

divertidos Lanche e Jantar, a 

Organização proporcionou a 

todos os presentes um evento 

cultural e mais descontraído 

onde todos participaram 

ativamente. Este momento foi 

executado pelo Grupo 

WANNABEES da Escola 

Secundária de Moimenta da 

Beira. No final desta atuação, 

todos os jovens se juntaram e 

cantaram “Grândola Vila 

Morena”. 

 

 



 

  

O segundo dia contou com a 

abertura solene do Plenário 

pelo Vice-Presidente da 

Assembleia da República, 

Deputado Ferro Rodrigues. 

 

 

A segunda parte da Sessão é dedicada 

ao debate e votação do Projeto de 

Recomendação. 

Este momento da Sessão constituí o 

auge para todos aqueles que participam 

no PJ. É nesta altura que são decididas 

as medidas que farão parte do Projeto de 

Recomendação e cada círculo luta 

afincadamente para ver as suas medidas 

aplicadas e de certo modo apreciadas. 

A primeira parte da Sessão Plenária é 

dedicada às questões colocadas aos 

representantes dos Grupos.  

Questões essas aprovadas nas comissões 

do dia anterior e, que despertaram por isso, 

uma maior curiosidade nos jovens, sentindo-

se assim parte integrante do meio político.  

A resposta a estas questões ficou a cargo de 

deputados dos seguintes grupos 

parlamentares, com o devido controlo de 

tempo: PSD, PS, CDS-PP, PCP, BE e o 

Partido Dos Verdes. 
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À Entrevista com… 

Deputado do PSD, Pedro Pimpão 
 

Presidente da Comissão Parlamentar de 

Educação, Ciência e Cultura, Deputado Abel 

Batista 

O Sr. Deputado Pedro Pimpão 

demonstrou-se muito aberto e 

disponível para responder às nossas 

questões, enaltecendo o nosso papel 

enquanto jovens no desenvolvimento 

do país e a dimensão que este projeto 

possui. “A democracia tem de ser 

vivida”, palavras proferidas pelo Sr. 

Deputado que sintetizam a importância 

de sermos ativos e não nos limitarmos 

a viver segundo a passividade. 

Assuntos como nº de alunos por 

turma, benefícios fiscais, emigração e 

formatação de mentalidades foram 

abordados durante esta entrevista. 

Nesta Entrevista os jornalistas 

tiveram oportunidade de expor os 

assuntos que mais lhe preocupavam 

funcionando assim como a voz do 

Povo. As assimetrias entre 

ambientes urbanos e rurais, a 

reconstrução das escolas e o 

número de alunos por turma (que 

nos afeta diretamente), a justiça ou 

injustiça dos Concursos, a escassa 

opção de Escola e benefícios fiscais 

foram as temáticas que mais se 

abordaram nesta entrevista, sendo 

as temáticas que mais se abordam 

no nosso quotidiano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Parlamento dos Jovens é 

sempre uma experiência 

única e absolutamente 

fantástica. Conseguir passar 

à fase nacional só eleva essa 

unicidade e coloca no 

expoente máximo esta 

experiência impossível de 

esquecer, e que nos oferece 

bagagem para podermos ver 

o nosso país e o nosso futuro 

de maneira diferente e, de 

certo modo, mais envolvente. 

Em meu nome pessoal 

aconselho todos os que 

possam a participar nesta 

experiência que levarei 

comigo para onde quer que 

vá e que me proporcionou 

ferramentas para o futuro. 

Não apenas por ter tido 

oportunidade de conhecer os 

espaços onde se tomam as 

decisões da nossa nação, ou 

alguns dos indivíduos que as 

fazem, mas por ter também 

conhecido aqueles que 

partilham, além da idade, as 

preocupações, as questões 

do futuro individual e comum, 

sendo esse tema subjacente 

nas diversas sessões do 

Parlamento em que participei 

ao longo do Secundário. As 

amizades, os conhecimentos, 

as discussões travadas e a 

partilha de experiências, 

ideias e ideais tornaram esta 

atividade ainda mais 

enriquecedora. 

O Parlamento dos Jovens é a 

atividade extracurricular onde 

todos se devem envolver, e 

com ela, crescer.” 

                              Ana Graça 

De facto, há sempre algo que 

nos une, a nós, os jovens.  

O DESEJO DE UM 

FUTURO MELHOR. Não 

podemos ser passivos e 

limitarmo-nos a esperar que 

algo mude, é necessário 

intervir e sem dúvida que esta 

experiência nos proporciona 

esse poder, por isso, 

PARTICIPA! 

REPORTAGEM REALIZADA POR  

MARIA PIRES 

ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE CASTILHO, AVEIRO 


