9 DE DEZEMBRO DE 2019

DEPUTADO JOÃO AZEVEDO NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE
NELAS
O deputado eleito pelo Partido Socialista, no Círculo de Viseu, esteve presente
na Escola Secundária de Nelas, no âmbito do projeto nacional do "Parlamento
dos Jovens".

A sessão de esclarecimento foi organizada pelos alunos do
12ºano da turma de Línguas e Humanidades, no âmbito da
disciplina de Ciência Política, com a ajuda da professora Fátima
Neves. Contou ainda com a presença de alunos do 9º e 10º anos,
bem como elementos da Direção e ainda o Presidente da Câmara
de Nelas.
O debate estendeu-se por mais de 1 hora, tendo sido explorados
temas importantes, estando estes relacionados com o tema do
projeto deste ano letivo, "Violência Doméstica e no Namoro:
Como Garantir o Respeito e a Igualdade?" .

O

encontro

extremamente

entre

o

deputado

esclarecedor

e

e

os

acessível,

alunos
marcado

disposição e o à vontade de todos os presentes.

mostrou-se
pela

boa

9 DE DEZEMBRO DE 2019

A sessão foi aberta por alguns alunos de Ciência Política e, em
seguida, seguiu-se a apresentação do deputado, que revelou estar
muito satisfeito por esta ser a sua primeira presença numa escola,
após a eleição para a Assembleia da República.
João Azevedo começou por falar acerca do seu percurso político,
tentando inspirar cada jovem na sala. Em seguida, abordou o
assunto dos novos partidos presentes na Assembleia, bem como o
funcionamento da mesma.
Mais tarde, pediu aos alunos que colocassem questões, fator que
veio tornar a sessão mais dinâmica, devido à adesão dos alunos ao
pedido. As perguntas trouxeram diversos temas à discussão, como
a litoralização em Portugal e consequente abandono do interior, a
baixa natalidade, o sistema de educação, a obrigatoriedade do
voto, os jovens na política e, também, a questão da dificuldade que
os alunos do interior enfrentam ao tentar arrendar casas, quando
ingressam na faculdade.

Mariana Santos,
12ºB.

