
Jovens do Porto tornam-se 

deputados por 2 dias 

 

 

 A iniciativa conta já com vários anos e é 

denominada por Parlamento dos Jovens. O projecto incentiva os jovens de várias 

escolas de todo o país a iniciarem a sua participação na vida política com o debate de 

vários temas de interesse nacional. Após cada distrito realizar um Círculo próprio, nos 

dias 23 e 24 de maio, a sessão nacional do Parlamento dos jovens foi realizada em 

Lisboa, no Edifício da Assembleia da República com a participação de bastantes jovens, 

vindos dos dezoito distritos portugueses e de círculos estrangeiros (Timor e Macau). 

 Embora o trabalho político dos jovens deputados tenha começado apenas 

durante a tarde de 23, o dia para os jovens deputados do Porto começou bem mais 

cedo com a longa viagem feita rumo à Capital. Durante esta, os deputados reuniram-

se, convivendo e discutindo gostos, comentando e discutindo futebol ou política e, 

num tom um pouco mais formal, debatendo estratégias para as comissões que se 

realizariam da parte da tarde. 

 Chegados à Assembleia da República, cada deputado dirigiu-se à sua sala de 

comissão. No caso dos deputados 

portuenses, a sala de comissão que lhes foi 

atribuída era partilhada com os deputados 

da Madeira, Faro, Viseu, Setúbal e Leiria, 

tendo sido presidida pelo deputado do Bloco 

de Esquerda Luís Fazendas, assessorado por 

Joaquim Ruas. 

 Depois de um extenso, mas 

vivodebate, com a análise dos diversos 

projectos de recomendação, o distrito do Porto conseguiu com que a sua proposta 

fosse aprovada pela maioria dos deputados presentes na comissão. 

 Durante a tarde, houve ainda tempo para conhecer o Edifício da Assembleia da 

República. O antigo mosteiro de S. Bento da Saúde, tornado casa política em 1834, 

surpreendeu todos que o observavam devido à sua magnificência e à exuberância de 

todas as salas, corredores ou escadas por que se passava. 

  



Antes do jantar, houve ainda tempo para um espectáculo musical. Manuela 

Lopes, uma jovem cantora vinda do distrito de Viseu animou deputados e jornalistas 

ao interpretar diversos temas conhecidos e 

apresentado um original sobre a demografia que 

todos os presentes aplaudiram em sinal do 

reconhecimento pelas qualidades e talento da artista. 

 Após muito trabalho, os deputados do Porto 

dirigiram-se para o seu local de repouso, o INATEL de 

Oeiras, onde aproveitaram para dormir e descansar 

de modo a sentirem-se frescos e renovados para o dia seguinte, que se adivinhava 

longo e cansativo. 

 Após tomarem um bom pequeno-almoço, os jovens prepararam-se para 

regressar à Assembleia da República. À sua espera, encontrava-se um dia longo, com 

muito trabalho, na qual discutiriam e aprovariam um projecto comum para ser 

apresentado aos deputados na Assembleia da República. 

 Reunidos na Sala do Senado, divididos por Círculos Distritais, a sessão de 

trabalho começou cedo com a apresentação de perguntas a deputados dos cinco 

partidos com assento na Assembleia da República. 

 Moderado por uma mesa interventiva, mas também solidária e paciente, o 

debate foi intenso, com espaço para alguma polémica provocado pelo grande desejo 

que os deputados dos diversos círculos tinham em deixar a sua opinião vincada. 

Embora tenham existido diversas discórdias e discussões um pouco mais acesas do que 

o habitual, notou-se no entanto um forte desejo emchegar a um projecto comum que 

pudesse orgulhar todos aqueles que participam e que incentivam à participação em 

Projectos como o Parlamento dos Jovens. 

 Após muitas e cansativas horas de debate, após pacientes votações, após muita 

discórdia, os deputados chegaram a uma proposta final que reunia os interesses de 

todos os deputados e que vai ser certamente visto com atenção pelos participantes na 

Assembleia da República que, muito provavelmente, vão chegar mesmo a aplica-las. 

 Com o regresso a casa, vieram também muitas recordações de dois bons dias, 

em que jovens de todo o país experimentaram ser políticos e discutiram um assunto 

que assusta o dia-a-dia em Portugal: o envelhecimento demográfico. 

 

 


