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40 anos de Constituição da República Portuguesa e do Poder Autárquico. A Consti-
tuição que temos, a Constituição que queremos 

No edifício do Parla-
mento, instalado no Palá-
cio de São Bento, em Lis-
boa, as palavras ditas pe-
los jovens deputados fo-
ram ouvidas e registadas 
como importantes contri-
butos para o futuro de 
Portugal. Essas palavras 
até ecoam com intenso 
significado nas amplas 
salas onde trabalham ha-
bitualmente os 230 depu-
tados que representam 
todos os cidadãos portu-
gueses.  

A vontade de despertar 
o interesse pelo exercício 
do direito à cidadania e 
participar na iniciativa 
«Parlamento dos Jovens 
2016/2017» fez com que 
duas alunas da Escola 
Básica João de Meira 
conseguissem preencher 
mais uma página extraor-
dinária na vida da Casa 
da Democracia Portugue-
sa. Inês Almeida e Inês 
Fernández, alunas da tur-
ma 9º F, exerceram na 

íntegra o tempo do seu manda-
to de deputadas, cumprindo a 
missão que abraçaram desde o 
início do ano letivo, oferecendo 
pela Escola que frequentam as 
suas reflexões sobre o tema 
«40 anos de Constituição da 
República Portuguesa e do Po-

der Autárquico. A Consti-
tuição que temos, a Cons-
tituição que queremos».  

Os dias 22 e 23 de 
maio de 2017 são e serão 
das mais importantes da-
tas da vida das duas alu-
nas que participaram na 
Sessão Nacional do Par-
lamento dos Jovens deste 
ano, integrando o Círculo 
Eleitoral de Braga, junta-
mente com os deputados 
Andreia Martins Lopes, 
Beatriz Marques Fernan-
des (Escola Básica de 
Vila Verde), Bruno Santos 
e Fábio Silva (Escola Bá-
sica de Fermentões), Bru-
no Nogueira e Filipe Cos-
ta (Escola Básica de Gon-
difelos) e Eduardo Fer-
nandes e Nuno Miguel 
Silva, este na qualidade 
de porta-voz (Escola Bá-
sica e Secundária de Viei-
ra de Araújo).  

Pela primeira vez, os 
participantes entraram no 
Parlamento com um esta-

Sessão de apresentação de propostas na 3ª Comissão do Parlamento 
Jovem. 

As alunas Inês Almeida e Inês Fernández, da turma 9º F da Escola 
Básica João de Meira, durante a sessão parlamentar. 



tuto distinto, resultante do 
reconhecimento conseguido 
nas eleições realizadas na 
Sessão Escolar e na Ses-
são Distrital.  

Desde o início do ano 
letivo, os alunos das dife-
rentes turmas da Escola 
Básica João de Meira foram 
incentivados a refletirem e a 
debaterem o tema escolhi-
do pela Assembleia da Re-
pública para a edição deste 
ano desta iniciativa. 

Demonstrando capacida-
de de participação cívica e 
de intervenção pública em 
defesa das suas ideias, os 
estudantes organizaram-se 
em grupos e elaboraram um 
conjunto de medidas sobre 
o mencionado tema.  

Nesta fase, a presença 
de Bernardo Castro, repre-
sentante de Portugal no 
Parlamento Europeu, numa 
sessão de esclarecimento 
realizada na escola, foi mui-
to importante para a defini-
ção das resoluções que as 
duas listas apresentaram 
aos alunos, propondo medi-
das para serem debatidas e 
tomadas em consideração 
pelos deputados na Assem-
bleia da República. 

Também o deputado Lu-
ís Soares, natural e residen-
te em Guimarães, deslocou-

se à escola, reuniu com os 
candidatos, estimulando o 

seu espírito critico e a afir-
mação da sua vontade na 
defesa das suas ideias para 
o progresso da sociedade 
em que vivemos.  

Na Sessão Escolar, a 
Lista I venceu o ato eleitoral 
com 172 votos, enquanto a 
Lista A obteve 141, ou seja, 
menos 31 votos.  

Com o triunfo nestas 
eleições, as propostas de-
fendidas por três alunas do 
9º F, Inês Almeida, Inês 
Fernández e Mariana Barro-
so, passaram à fase seguin-
te, representando a Escola 
EB 2, 3 João de Meira na 
Sessão Distrital disputada 
no dia 20 de fevereiro, no 
auditório da Direção Regio-
nal do Instituto Português 
do Desporto e Juventude 
(IPDJ), em Braga. 

Embora não conseguis-
sem esconder a ansiedade 
e o nervosismo nesse dia 
tão especial, as alunas 
mostraram-se confiantes e, 
com humildade e firmeza na 
exposição que fizeram, hon-
raram a responsabilidade 
de representar a Escola Bá-
sica João de Meira, conse-
guindo a ansiada eleição 
como deputadas. Além de 
terem conquistado o voto às 
outras escolas com os argu-
mentos que expuseram, as 
alunas aproveitaram esses 
momentos para estabelece-

rem contacto com os repre-
sentantes das outras esco-
las que também foram elei-
tos e que depois as acom-
panhariam na viagem de 
autocarro até à Assembleia 
da República. 

No dia 22 de Maio, à 
partida para a Sessão Naci-
onal marcada para o dia 
seguinte, Inês Almeida e 
Inês Fermández estavam 
muito contentes e a viagem 
longa entre Guimarães e 
Lisboa, com passagem por 
muitas escolas, serviu para 
as «deputadas» estreitarem 
laços de amizade com os 
outros participantes.  

Ao início da tarde, os 
deputados do Círculo Elei-
toral de Braga entraram na 
Assembleia da República e 
dirigiram-se para a respeti-
va Comissão, organizando 
os trabalhos e definindo a 
sua intervenção.  

O interior do edifício do 
Parlamento é imponente, tal 
é a dimensão das galerias e 
a riqueza das obras de arte. 
São admiráveis cada deta-
lhe das paredes, escadas, 
janelas, candeeiros e pintu-
ras que enobrecem com 
dignidade esta Casa da De-
mocracia, que que foi origi-
nalmente um mosteiro be-
neditino. 

Os seis deputados do 
distrito de Braga integraram 

Alunos da Lista I, vencedora das eleições na Escola EB 2, 3 João de Meira. 

 



os trabalhos da 3.ª Comis-
são, na sala 3, juntamente 
com os dois deputados dos 
Açores, dois deputados de 
Aveiro, dois deputados do 
Círculo Fora da Europa, 
dois deputados de Leiria, 
seis deputados de Portale-
gre, seis deputados de Se-
túbal e seis deputados de 
Viana do Castelo. 

Nas Comissões, os tra-
balhos foram divididos em 
três partes: debate dos pro-
jetos de recomendação na 
generalidade, discussão de 
cada projeto na generalida-
de, e eleição das questões 
a propor aos deputados na 
sessão plenária. 

Nenhuma das questões 
propostas pelos deputados 
do Círculo de Braga passou 
à fase de perguntas, onde 
os representantes da Ma-
deira, Leiria, Bragança, 
Castelo Branco, Faro, Aço-
res, Portalegre, Viana do 
Castelo, Setúbal, Aveiro, 

Lisboa e Viseu tiveram 
oportunidade de dirigir a 
palavra em tom interrogató-
rio aos deputados “a sério”.  

Após a abertura solene 
do Plenário, na Sala do Se-
nado, pelo Presidente da 
Assembleia da República, 
Ferro Rodrigues, ladeado 
pelo Presidente da Comis-
são de Educação e Cultura, 
Alexandre Quintanilha, e 
pelo Secretário de Estado 
da Juventude e Desporto, 
João Paulo Rebelo, os par-
ticipantes colocaram as 
questões aos deputados de 
todos os grupos parlamen-
tares, cumprindo os requisi-
tos das sessões da assem-
bleia, órgão de soberania 
cuja composição, eleição, 
estatuto, competência, bem 
como organização e funcio-
namento, constam da Cons-
tituição. 

Em seguida, realizou-se 
o debate das recomenda-
ções à Assembleia da Re-

pública sobre os «40 anos 
de Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa» e procedeu
-se à votação final global. A 
3ª medida da 2ª Comissão 
foi a mais votada, com 94 
votos. Esta medida defende 
a reformulação do n.º7 do 
artigo 36.º da Constituição, 
dedicado à adoção, com o 
objetivo de tornar este ato 
jurídico, que estabelece re-
lação legal de filiação, viá-
vel e independente do esta-
do civil e da orientação se-
xual dos cidadãos. 

No final da sessão, os 
128 jovens parlamentares 
receberam diplomas de par-
ticipação, encerrando a ce-
rimónia de forma emotiva e 
vibrante ao som do Hino 
Nacional. 

Antes do «adeus» ao 
Palácio de São Bento, hou-
ve ainda tempo para con-
versar com alguns deputa-
dos. Joana Mortágua, depu-
tada do Bloco de Esquerda, 
disse que “o Parlamento é a 
casa de todos os portugue-
ses e a vida política é um 
exercício de cidadania; por 
isso, não hesitem, contribu-
am para o futuro do País 
com as vossas ideias e com 
as vossas propostas”. “Os 
jovens são o sangue novo e 
a geração que vai continuar 
a construir Portugal; sejam 
interventivos e lutem por 
aquilo em que acreditam. O 
futuro está no vosso poder 
de decisão”, acrescentou. 

Com estas palavras ins-
piradoras, os jovens depu-
tados regressaram às suas 
respetivas localidades, para 
continuarem a estudar e, 
quem sabe, um dia regres-
sarem na condição de de-
putados eleitos à Assem-
bleia da República. 

 

Reportagem de: 
Mariana Barroso  

 

(Agrupamento de  
Escolas Professor João 
de Meira, Guimarães). 

O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ladea-
do pelo Presidente da Comissão de Educação e Cultura, Alexandre 
Quintanilha, e pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, 
João Paulo Rebelo, na abertura do Plenário (em cima) e decurso 
dos trabalhos parlamentares na Sala do Senado (em baixo).  


