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Dia 20 de maio – chegada ao Parlamento

As origens do 
Palácio de S. 

Bento datam de 
1598. Foi 

mosteiro, prisão, 
hospedaria, 

academia 
militar… entre 
outras coisas.

Acolheu o 
Parlamento no 

século XIX.



Dia 20 de maio – chegada ao Parlamento

A beleza 
estonteante 
da Escadaria 
Nobre com 
o seu lustre 
magnífico.



Dia 20 de maio – reunião da 4ª comissão

▪ Os trabalhos iniciaram-se na tarde de 2ªfeira, dia 20 de maio, com as reuniões das comissões
para discussão dos Projetos de Recomendação aprovados nos diversos círculos eleitorais. O
distrito de Setúbal pertenceu à 4ª comissão juntamente com os distritos de Portalegre, Castelo
Branco, Lisboa, Leiria e Santarém e reuniram-se na sala 6. Os projetos foram debatidos na
generalidade e na especialidade.



Dia 20 de maio – reunião da 4ª comissão

?
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Dia 20 de maio – reunião da 4ª comissão

▪ Momentos da visita guiada para os 
jornalistas. A arte no parlamento…



Dia 20 de maio – reunião da 4ª comissão

▪ O convívio durante o lanche e a hora do jantar…



Dia 21 de maio – sessão nacional

Prontos para a sessão nacional
nos claustros do Palácio de S. Bento…

…rodeados de História e de Arte, 
chegados à sala das sessões.
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Dia 21 de maio – sessão nacional

Uma sala jovem , de 
jovens cheios de ideias 

e com muito para 
discutir. Jovens que 
não se limitam a ser 
passivos, têm uma 

palavra a dizer e 
querem ser ouvidos. 

Querem participar na 
vida do seu país pois  
fazem parte do seu 

futuro e… serão eles o  
futuro do país.



Dia 21 de maio – sessão nacional
E na hora do regresso…

Os representantes do 
distrito de Setúbal.

A experiência terminou 
mas a marca ficou. Dois 

dias intensos, 
estimulantes, 

conhecimentos que 
ficam, amizades que 

certamente perdurarão.

Até para o ano!
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