
 

 

 

  

 

 

A partir das aulas de Filosofia                              

foi desenvolvido o uso da palavra.                        

A negação da violência                                  

levou-nos à força dos argumentos                      

que partilhámos no espaço democrático               

do Parlamento dos Jovens. 
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A realização das Sessões Distritais e nas Regiões 
Autónomas foi interrompida no dia 16 de março de 2020. 
Desde então, temos na nossa vida algo incontornável: o 
confinamento.  

Um ano depois transformámos a distância em 
proximidade e marcámos o encontro. De manhã foram 
votadas as medidas a adotar como Projeto-Base do 
Distrito tendo sido selecionadas as medidas apresentadas 
pela nossa escola. De tarde, as medidas foram debatidas 
sendo elaborado o Projeto de Recomendação a levar à 
Sessão Nacional.  

Por fim, procedeu-se à escolha dos representantes 
distritais. As escolas eleitas foram: a Escola Secundária 
D. Afonso Henriques de Santo Tirso, a Escola Secundária 
Fontes Pereira de Melo do Porto, o Colégio Casa Mãe de 
Paredes, o Colégio Internato Claret de Vila Nova de Gaia 
e a Escola Secundária de Amarante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma “proximidade” de ideias. 

CÍRCULO DO PORTO 

Uma proximidade de ideias 
 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO:                       
Como garantir o respeito e a igualdade? 

SESSÃO ESCOLAR 

O ponto de partida. 

 

SESSÃO DISTRITAL 

Em nome da dignidade. 

A 1ªfase teve início com a inscrição de 493 

escolas a nível nacional e 66 escolas no Distrito do 

Porto contando com a Escola Secundária Fontes 

Pereira de Melo. Após a confirmação da data da Sessão 

Escolar, preparámos a eleição dos deputados de acordo 

com o Regimento do Parlamento dos Jovens. Os alunos 

reunidos em Assembleia Escolar elegeram como seus 

representantes na Assembleia Distrital: Ana Sofia 

Macanjo e Saed Peñaloza.  

 

EDIÇÃO 2019/2021 

 

Em busca do espaço comum. 
Perante a mesa eleita, o auditório acolheu a 

Assembleia Escolar e fez-se ouvir sobre a violência 
doméstica e no namoro. 

O presidente da mesa, Afonso Pimentel, 
assegurou que todos tomassem a palavra, defendessem as 
ideias e escolhessem as medidas a apresentar na Sessão 
Distrital. Importa destacar as linhas fundamentadoras: 

 
1. A importância de um espaço de reflexão, debate e 
argumentação nas escolas;  
2. A promoção do desenvolvimento de mecanismos 
jurídicos que permitam aplicar as leis em vigor.  
3. A urgência de pensar a situação das vítimas e dos 
agressores no plano da sua (re)integração.  
  
 

 

 

 

 

 

 

1 Reportagem – Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo 

27 de janeiro de 2020 23 de março de 2021 

Os caminhos percorridos em torno do problema da violência levaram-nos ao encontro de vários pensadores.                                                                           

De John Rawls uma questão fundamental: Uma sociedade justa admite a desigualdade?                                                                                                                                                                                                                                   

De Kant e de Stuart-Mill um problema incontornável: Onde está o valor da ação humana? Na intenção ou nas consequências.                                      

De Aristóteles uma leitura do ser humano: cada um de nós é um ‘animal político’. 

A VOZ E A PALAVRA 

Entre as palavras e as ideias há uma ponte.       
Cabe a cada um descobrir essa passagem.                               

Por detrás da palavra ‘democracia’                       
há um sentido maior. 

 
Sessão escolar no auditório da escola. 

DEMOCRACIA NA 
ESCOLA 

 

Linhas Gerais do Projeto de Recomendação à 
Assembleia da República: 

 
1. Criar um espaço de reflexão e de encontro de ideias. 
  
2. Reformar o currículo em todos os ciclos de ensino. 
 
3. Criar gabinetes multidisciplinares no combate à 
violência doméstica. 
 
4. Desenvolver mecanismos jurídicos que permitam 
aplicar a legislação em vigor. 
 
5. Promover a segurança das vítimas e a integração dos 
agressores.  
 



 

  

Uma distância que nos aproxima 
Não somos aquilo que nos acontece, somos aquilo que fazemos com aquilo que nos acontece. 

 

AGENDA E DEBATE 
Um zoom democrático no écran das consciências 

Sessão Nacional 

RECOMENDAÇÃO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Como podemos escrever o futuro? 

Imagens com palavras 
Uma responsabilidade partilhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os deputados da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens recomendaram à 
Assembleia da República a adoção de dezassete medidas. Cada medida revela 
a importância dos passos a dar para garantir o respeito e a igualdade. 

 
De modo sintético, podemos referir algumas linhas mestras da Recomendação: a 

criação de uma comissão de prevenção e combate à violência; a implementação de normas 
jurídicas eficazes; a avaliação física e psicológica das vítimas incluindo as vítimas colaterais 
menores; a reforma dos currículos escolares integrando o tema da violência nos projetos de 
autonomia curricular; a promoção de instrumentos legais e sociais de integração; a definição 
de medidas disciplinares em meio escolar avaliando aqueles que estão envolvidos; a formação 
de agentes especializados e de gabinetes multidisciplinares; a criação de linhas de apoio em 
meio escolar e, por fim, o combate à negligência doméstica sobre pessoas da 3ª idade. 
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Lanche da tarde fornecido pelo IPDJ do Porto. Uma 

pausa para que os deputados, jornalistas e professores se 

conheçam melhor e descansem ao fim de várias horas de 

empenho. O trabalho dá fome. 

 

A Sessão Nacional decorreu 
por videoconferência e apenas a 
Mesa da Sessão Plenária do 
Parlamento dos Jovens funcionou 
em regime presencial na Assembleia 
da República.  

O processo de eleição da 
Mesa decorreu no dia 3 de maio e 
foram eleitos: Presidente, Bárbara 
Ferreira do Porto; Vice-
Presidente, Maria João Abreu de 
Leiria; Secretárias da Mesa, Clara 
Silva de Beja e Alice Mota de 
Évora.                                               
                                                         
        

  
Os deputados eleitos pelo Círculo do Porto reuniram-se nas instalações do IPDJ. O 

momento inicial permitiu articular estratégias. Pelas 10 horas, o Presidente da Assembleia da 
República, Eduardo Ferro Rodrigues, procedeu à abertura Solene do Plenário. Depois das 
intervenções iniciais, abriu-se um período de perguntas aos deputados da Assembleia da 
República. Mais tarde, teve lugar o debate da Recomendação à Assembleia da República.  

Os trabalhos foram retomados pelas 14 horas com a conclusão do debate e votação 
final global da Recomendação. Pelas 16 horas, na presença de Maria Begonha, Coordenadora 
do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, procedeu-se ao encerramento da Sessão 
Nacional.  
 

 

Violência doméstica e no namoro 

A boa disposição de todos e o contínuo debate de ideias 

testemunham o agrado geral do sucesso da sessão. 

 

Mesmo perante problemas sérios e preocupantes, o 

sentido de responsabilidade e missão surge cedo fazendo 

com que os jovens não desistam e façam ouvir a sua voz. 
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A presença de Rosário Gambôa colocou-nos perante as suas palavras: “Realizamo-
nos pelos outros.” Fomos confrontados com a questão: Como garantir o respeito e a 
igualdade?  

Este foi o tempo certo para um encontro esperado. O professor Miguel Pais 
convidou-nos a pensar a ‘liberdade’. As liberdades individuais não terminam onde as outras 
começam, coexistem entre si. Mais do que pensarmos a liberdade de cada um, devemos 
pensar as liberdades em simultâneo. Esta é a questão: Como podemos ser livres no mesmo 
espaço e ao mesmo tempo?  

No território do debate uma ideia apontou o caminho: “Tudo aquilo que vivemos 
está inserido na nossa interação com os outros.” No anfiteatro das ideias ficou uma certeza: 
perante qualquer tipo de violência: a impossibilidade de calar e a obrigação de agir.  

  
 

 

 

 

 

 

Uma voz que nos ouve. 

A POLÍTICA E A SOCIEDADE 
Perante qualquer tipo de violência: a impossibilidade de 
calar e a obrigação de agir. 

 

Intervenção de Rosário Gambôa 
Deputada convidada para participar na Sessão Escolar 

 

“O outro não é alguém muito distante, é alguém com 
quem interagimos todos os dias. Apercebemo-nos, 

(...) que o outro pensa, que o outro sente, que o outro 
é igual a mim e que, ao mesmo tempo,                        

é tão diferente de mim.” 

 

 

 

 

 

  

A VOZ QUE TRANSPORTA AS PALAVRAS E AS IDEIAS  
Ana Sofia Macanjo, deputada eleita na Sessão Escolar 

"É imperativo que cada aluno conheça os seus direitos e deveres e que dê uso à sua voz, que se interesse e se envolva na defesa e 

no cumprimento dos mesmos. Se há coisa que o associativismo me demonstrou é que a escola não se resume a uma sala de aula." 

 

“É bastante difícil escolher as palavras certas para transportar as ideias. Esta edição do Parlamento 
dos Jovens registou a minha primeira participação que não quero que seja a última.  

A partilha de diferentes pontos de vista permitiu-me desenvolver o sentido crítico e de 
oportunidade. Este projeto possibilita-nos usar a nossa voz e ouvirmos as vozes dos outros. As nossas 
ideias levam-nos ao encontro da vida. O Parlamento dos Jovens é um espaço em que todos participam. É 
admirável o esforço feito na procura de soluções. 

Todos sentem a vontade de ajudar a solucionar, a prevenir e a reduzir este problema. Refletir sobre 
a violência é um caminho para perceber o outro e o modo como o devemos tratar. A palavra ‘violência’ 
transcende-se a si própria. Não podemos deixar que nos transcenda a nós.”   
            

A ESCOLA NÃO SE RESUME A UMA SALA DE AULA  
Afonso Pimentel, presidente da AE e da Mesa da Sessão Escolar 

Parlamento dos Jovens Edição 2019/2021 

Violência doméstica e no namoro 

 

"O associativismo marcou tanto o meu percurso enquanto estudante como o meu percurso de vida. 

Uma experiência extraordinária e uma soberba demonstração daquilo que a representação democrática 

nos é capaz de proporcionar.                                                                                                                                         

Enquanto Presidente da Associação de Estudantes, acompanhado por uma equipa fantástica, vivi o 

meu melhor ano escolar rodeado de emoção e vontade de realizar outro projeto, sempre de coração cheio 

por saber que realmente fazemos a diferença na vida de quem prometemos representar. Não se trata de ser 

popular, mas sim de saber e principalmente gostar daquilo que se faz." 

Deputada da                                  

Assembleia da República; 

Professora do                                   

Ensino Superior; 

   Estudou Filosofia na                     

Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 
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13 de janeiro de 2020 

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e o Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues 

visitaram o “Fontes” e partilharam esta fotografia com o Afonso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

Encontros e afetos 
Na disciplina de Psicologia foi 
promovida a Educação para os Afetos. 
 
 

No átrio da escola foi inaugurada uma 
exposição pensada pelos alunos. A comunidade 
escolar foi interpelada sobre a questão: O que é 
o Amor? 

Durante várias semanas foram 
desenvolvidas atividades de reflexão tendo 
sido convidados investigadores e dinamizadores 
de projetos de intervenção social. 

As diferentes sessões trouxeram ao 
debate a violência conjugal e no namoro. 
 

 

 

Ficha técnica:  
Jornalista . 

Marta Lorré                                                                                                                                                                                                                                  

Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo                                                                                                                                                                                    

Curso de Ciências e Tecnologias                                                                                                                                                                                                                  

10º Ano - 15 anos  

 

 

 

 

O Amor não é um nó,                 
é um laço. 

 

Memórias Poéticas 
Da palavra escrita pelo poeta à palavra dita 

pelos alunos. Neste âmbito, pretendeu-se     

fazer da poesia o veículo das ideias.  

Amor é um fogo que arde sem se ver,                       
É ferida que dói, e não se sente;                               

É um contentamento descontente,                             
É dor que desatina sem doer.(…) 

Luís Vaz de Camões 

Mãos à Obra:                
alunos em construção. 

Uma das atividades mais interpelantes foi 

apresentada com o título “Dor de Amar”. A 

‘violência no namoro’ assumiu-se cenário para 

a peça teatral apresentada                                         

à comunidade. 

 
 

ESTAMOS NO CAMINHO DO RESPEITO E DA IGUALDADE 
O jornalista é aquele que olha para a realidade e procura ver o seu sentido  

Coordenação Prof.ª Ana Paula Silva 

Enquanto observadora, ao olhar ‘de fora’ para um projeto que também integro, tomei 
consciência do envolvimento de cada participante e percebi a importância do tema no momento atual. 

Os participantes demonstraram qualidades políticas que nos fazem acreditar no futuro. Foram 
apresentadas medidas para ultrapassar os problemas mais urgentes sendo esperada a criação de 
legislação que apoie estas posições. As medidas aprovadas refletem o empenho e o sucesso de todos 
os Círculos representados. 

O debate de ideias apontou o caminho do respeito pelo outro e da igualdade entre géneros. 
Uma sociedade melhor deve cuidar da vítima e do agressor numa perspetiva abrangente. Em 
conclusão, este foi um contributo fundamental para a democracia e para a defesa do bem comum. 
Estamos no bom caminho! 

  
 

Exposição e dramatização na escola 

“O Amor é um fogo que arde sem se ver” 
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Violência doméstica e no namoro 

Os deputados e os jornalistas do Círculo do Porto com 

o Diretor Regional do Norte do IPDJ, Vítor Dias. 
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