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A jornada começou com a reunião do círculo de Viana do Castelo junto da escola de 

Monserrate.  

   Todos os Participantes, Escola Secundária de Monserrate, Escola de Cerveira, Escola 

de Barroselas, Escola Profissional de Ponte de Lima e os seus professores estavam 

preparados para esta aventura, que foi coordenada pelo IPJ. A viagem era longa, mas 

antes de realmente começar, ainda foi feita uma paragem na cidade de Braga, pois o 

respetivo círculo ia juntar-se ao nosso. 

  Daí se partiu, numa longa viagem de autocarro, rumo à capital. Horas e horas 

passaram, até que o se atingiu o destino, o local onde todos os dias são tomadas 

decisões fundamentais para o nosso país, a Assembleia da República. Apesar da 

duração da viagem e do cansaço, não houve tempo para descansar. De mediato se 

procedeu à respetiva distribuição de deputados e jornalistas, cada um com as 

especificas credenciais para que pudessem ser propriamente identificados. 

   Os deputados deslocaram-se para as suas comissões, sendo a de Viana do Castelo, a 

nº1. Aí se propuseram e selecionaram as medidas que iriam ser lidas perante os 

deputados de todos os círculos no dia seguinte. Numa fase inicial os jornalísticas 

permaneceram nas comissões para reunirem elementos para a sua reportagem, 

partindo depois para uma visita guiada da Assembleia. No final do dia de trabalho, foi 

servido um lanche nos claustros, seguido de um magnífico espetáculo de violinos. 

Antes de nos deslocarmos para a pousada da juventude de Almada, recolhemos os 

participantes do Euroscola, que no dia seguinte iriam descobrir que ficaram apurados 

para a viagem a Estrasburgo. O dia seguinte começou bem cedo, não mais devido aos 

conhecidos problemas de trânsito das cidades de Almada e de Lisboa.  

   Para os deputados, este era o culminar do trabalho desenvolvido ao longo de alguns 

meses, as suas medidas iam ser expostas e votadas por todos os deputados e ainda 

tiveram a hipótese de ver as suas questões respondidas por vários deputados dos 

partidos políticos com assento na nossa Assembleia da República. Também os 

jornalistas tiveram oportunidade de entrevistar os deputados, esclarecendo as suas 

dúvidas com os mesmos. O momento alto para os repórteres foi por volta das 12:00 

horas, na conferência de imprensa onde se colocaram questões ao deputado que 

presidiu a sessão no hemiciclo.  

   No final da ordem de trabalhos, todos se reuniram, era a hora da despedida.  



   Deputados, jornalistas, professores, representantes do IPJ, toda uma comitiva que 

trabalhou arduamente neste projeto que é o Parlamento dos Jovens, deslocaram-se 

para as suas respetivas cidades, levando consigo a experiência e conhecimento do 

quão importante é fazer parte da Assembleia mais importante do nosso país e a 

satisfação de poder fazer parte desta exímia iniciativa que tem tudo para se tornar 

cada vez mais fundamental nas políticas da juventude, do nosso país.  

 

O Jornalista: André Lomba Caetano 


