
Sessão Nacional do Parlamento dos
Jovens 2010-2011

Os jovens voltam a reunir-se para um debate na Assembleia da
República, desta vez sob o tema bullying

No dia 2 de Maio de 2011, três alunos do Externato de Vila Meã, João

Miguel, Cristiana e Vânia (repórter), depois de terem ganho a distrital no Porto,

seguiram para a Assembleia da República em Lisboa com vista a participarem

na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens.

Os dois deputados do EVM ( João e Cristiana) e a

jornalista (Vânia)

Após a chegada

e a recepção, enquanto

os jovens deputados se

dirigiram às respectivas

comissões a fim de

debater os projectos de

recomendação eleitos

pelos diferentes

Círculos Eleitorais, às

15h00, os jornalistas

tiveram direito a uma

visita guiada pela A.R.

para recolherem a

informação necessária

à sua reportagem.



Sala dos Passos Perdidos (Local onde as pessoas aguardava o atendimento dos deputados e

onde se “perderam” muitos passos)

O deputado João Miguel, aquando da sua intervenção, na quarta comissão.

E porque o dia começou cedo e a fome já se notava, por volta das 17

horas, houve um lanche de convívio para todos os jornalistas e deputados nos

claustros da Assembleia.



Entre as 18h00 e as 19h00, “os Violinos da Metropolitana de Lisboa”,

músicos com idades compreendidas entre os 3 e os 19 anos, presentearam-

nos com uma bela actuação.

Espaço Cultural na sala do Plenário.

Claustros da assembleia, onde foram realizadas as

refeições dos deputados, jornalistas e professores.

Pelas 19h30, também nos claustros da Assembleia, um espaço

magnífico, antigo, com um chafariz no meio e o calor e a alegria da interacção

entre as pessoas, realizou-se o jantar que terminou por volta das 21h00. Hora

em que todos os alunos, professores e jornalistas seguiram para os respectivos

autocarros. Uns, como nós, com destino ao Inatel de Oeiras, outros para a

pousada da Juventude de Lisboa e outros ainda para a pousada da juventude

de Almada.

Já alojados no Inatel, estávamos maravilhados, era uma experiência

nunca antes vivida tanto para os deputados (João e Cristiana) como para a

jornalista (Vânia). Quanto à professora, continuava orgulhosa pelo facto do



Externato ter a oportunidade de estar presente na sessão nacional do

Parlamento de Jovens de 2011.

Não que fosse necessário dizer, mas a verdade é que a excitação nos

impediu de descansar e dormir e, como era de esperar, no dia seguinte a maior

parte dos alunos estava sonolenta porque tiveram que acordar cedo para a

manhã de trabalho que lhes esperava.

Sala do Senado, onde decorreram os trabalhos.

Foi uma manhã longa e intensa para os jovens deputados, primeiro – por

volta das 10h30 – tiveram oportunidade de apresentar as suas perguntas aos

“verdadeiros deputados”. Uma hora mais tarde realizaram novo debate, agora

na generalidade, com o objectivo de escolherem o projecto de recomendação

que proporiam à Assembleia da Republica. Os jornalistas não acompanharam

sempre os deputados, às 12h00 tiveram que se ausentar para uma conferência

de imprensa com o Presidente da Comissão de Educação e Ciência.

À uma hora todos (alunos, professores e jornalistas) se reuniram

novamente nos claustros para um almoço que se estendeu até às 14h00.

A partir das 14h00 até as 15h00 houve a conclusão do debate, onde se

debateu o projecto de recomendação eleito na especialidade. No encerramento

da sessão nacional, os porta-vozes dos vários círculos eleitorais tiveram uma

palavra a dar sobre a experiência vivida, todos puderam felicitar-se uns aos



outros. Posto isto, todos rumaram aos devidos autocarros para assim

regressarem a casa.

A professora Carla mostrou-se feliz e orgulhosa pelo resultado e trabalho dos

deputados do Externato de Vila Meã. Quanto a nós, deputados e jornalista,

ficámos radiantes pela experiência “in loco” e pelos amigos que criaram. Foi

uma experiência única que iremos recordar para sempre.

Grupos de Aveiro e Porto (a foto testemunha algumas das amizades criadas)

Vânia Perpétua (9ºE)

Jornal “O Pastinha”


