
 

 

 

 

Este foi o Grande Dia do resto das nossas Vidas …. 

 

No dia 26 de Maio de 2014, os deputados José 

Rosário e João Francisco da Escola Básica e Secundária de 

Moimenta da Beira, Inês Proença e Ricardo Silva da 

Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego, Álvaro Maria Monteiro Lemos 

e Beatriz Vaz da Escola Básica e Secundária de São João da Pesqueira e 

Ana Cristina Sousa e Lisandra Carina Silva Maravilha, eleitos na sessão 

distrital, viajaram para Lisboa como representantes do nosso distrito no 

Parlamento de Jovens na sessão nacional. 

 No primeiro dia, realizaram-se várias comissões na Assembleia da 

República, tendo sido os distritos de Portugal divididos por 4 salas da 

Assembleia para discussão das medidas propostas e apresentação das 

conclusões das medidas a serem debatidas na Sessão Plenária do dia 

seguinte. Nesta mesma tarde, atuou o grupo da Escola Básica e Secundária 

de Moimenta da Beira, Wannabees, cujo espetáculo fez vibrar a sala do 

Senado. 

 Finalmente chegava o dia 27 de Maio – A Sessão Plenária.  

Começou às 10:15h da manhã, na sala do Senado da Assembleia da 

República. Estiveram presentes todos os distritos de Portugal, incluindo as 

regiões autónomas dos Açores e da Madeira e ainda deputados de Timor e 

Macau. A sessão foi presidida por João Cardoso, tendo como Vice-

Presidente Miguel Fonseca e como secretárias Patrícia Marques e Mariana 

Duarte. 

 Abriu a sessão o Vice-presidente da Assembleia da Republica, Dr. 

Ferro Rodrigues, apelando para a importância da participação dos jovens na 

http://app.parlamento.pt/webjovem2014/imagens/cartaz2014secundario.pdf


vida politica e cívica. Esteve ainda presente o Secretário de Estado do 

Desporto e da Juventude, Emídio Guerreiro. 

De seguida um deputado de cada partido, representado na 

Assembleia da Republica, tomou a palavra e respondeu às perguntas 

colocadas por alguns distritos.  

 Terminado o período de perguntas, realizou-se uma pausa para 

almoço antes de se iniciar a segunda fase da sessão. 

 Às 14:15h deu-se início aos trabalhos, onde os distritos debateram as 

medidas eleitas no dia anterior e avaliaram-se as que deveriam ser 

aprovadas para discussão pelos deputados da Assembleia da República.  

A sessão foi encerrada pelo Presidente da Comissão de Educação, 

Ciência e Cultura, Dr. Abel Baptista. 

 

 

 

Trabalho de 

Comissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente da Comissão de 

Educação, Ciência e Cultura a ser 

entrevistado pelos vários 

jornalistas presentes 

http://app.parlamento.pt/webjovem2014/Fotos/Secundario/2Comissao/pages/ParJovSec_109JEC.html


 

 

 

 

 

 

 

José Diogo Rosário, porta-voz do círculo eleitoral de Viseu, a receber o 

diploma das mãos do Presidente da Comissão de Educação, Ciência e 

Cultura 

 

 

 

 

José Diogo Rosário numa das suas 

intervenções 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O grupo Wannabees na sua 

grande atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputados da Assembleia 

da República prontos para 

intervirem 

 

 

 

 

 

http://app.parlamento.pt/webjovem2014/Fotos/Secundario/MomentoCultural/pages/ParJovSec_409JEC.html


 

Vice Presidente da 

Assembleia da República dá 

as boas vindas aos 

deputados 

 

 

Esta foi uma experiencia única nas nossas vidas, agradecemos à nossa 

escola por nos dar a oportunidade de participar neste projeto e à 

Assembleia da República a magnifica receção, fez-nos sentir verdadeiros 

deputados da nação. 

 

 

Rafael Moura 

Escola Secundária de Moimenta da Beira 

Círculo Eleitoral de Viseu 


