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Caros Membros do Parlamentos dos Jovens,

Sejam todos muito Bem-vindos à Assembleia da República!

Imagino que para muitos seja a primeira vez mas espero que seja a primeira de muitas.

Esta Casa é a vossa a Casa, a Casa da Democracia, e como tal a Casa de todo o povo português,
de todas as gerações.

É aqui que se aprovam as leis, leis que dizem respeito às vidas de todos os portugueses, não
apenas à geração dos vossos pais e professores, mas também à vossa geração.
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Aprovam-se aqui leis importantes sobre as escolas, o ensino, a política para a juventude…

Não sei se sabem mas alguns antigos participantes do Parlamento dos Jovens são atuais
deputados… É verdade!

Seja lá como for ser deputado não é uma profissão, é uma missão que os cidadãos nos conferem
com o seu voto.

Portanto, independentemente de virem a ser deputados ou não, é dever de todos os cidadãos
acompanhar a vida política e participar na vida política.

Mais do que um dever é um direito! É no interesse de cada cidadão acompanhar e participar
porque se não outros o farão em nosso nome e nem sempre da maneira que gostaríamos nem
necessariamente ao encontro dos nossos valores e daquilo que defendemos.

Caros amigos,

Saúdo uma vez mais a vossa presença. Como se costuma dizer, é de pequenino que se torce o
pepino.

Aproveitem bem esta experiência no Parlamento.

2

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Presidente

Depois, se puderem e gostarem da experiência, comecem por participar na organização das
vossas escolas. Eu comecei a minha atividade cívica numa associação de estudantes e posso
garantir-vos que foi uma grande aprendizagem cívica e política.

Há também por esse País fora muitas oportunidades para o voluntariado jovem.

Vocês já nasceram em democracia e na União Europeia. Eu nasci em ditadura e num tempo
em que se dizia que o País estava orgulhosamente só.

Deixo-vos apenas um conselho próprio de quem já é avô, se me permitem: é um conselho que
resulta da minha experiência e da experiência histórica de outras gerações e outros países: as
democracias nunca estão adquiridas para todo o sempre, os direitos levaram muito tempo a ser
conquistados mas podem ser destruídos de um dia para o outro.

Temos de estar sempre alerta e ir regando todos os dias esta espécie de flor que é a democracia.

A todos, um bom trabalho parlamentar e muitos sucessos para os vossos estudos e para as
vossas vidas.

Muito obrigado.

Eduardo Ferro Rodrigues
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