
Momentos para recordar 
Ser parlamentar jovem na Casa da Democracia 

 

Quer queiramos 

quer não, a Política e os 

assuntos partidários 

são uma matéria falada 

no dia-a-dia. Com isso 

muitos jovens 

começam a ganhar gosto por este género de assuntos. 

É com este intuito - de incluir os jovens na política atual 

portuguesa, que o Parlamento português criou o Parlamento 

Jovem. Realizado nos dias 30 e 31 de maio, o Parlamento Jovem 

teve lugar no distrito de Lisboa, mais concretamente no Palácio de 

São Bento.  

No primeiro dia, o círculo eleitoral da Região Autónoma da 

Madeira foi bastante bem recebido, como, igualmente, os 

restantes círculos. Na chegada ao Palácio de São Bento, a Casa da 

Democracia, foi-nos oferecido um pequeno convívio juntamente 

com os restantes círculos eleitorais. Durante este período, muitas 



amizades foram feitas e vários risos foram trocados. 

 

 

Depois do convívio, os respetivos círculos e os seus 

jornalistas começaram as suas funções. Os jornalistas tiveram 

direito a uma visita guiada pelo Palácio, enquanto os deputados 

dos diferentes círculos eleitorais se dividiram em várias comissões 

com o intuito de selecionar o projeto de recomendação que 

queriam representar no dia seguinte. O círculo eleitoral da RAM 

ficou na 1ª comissão, juntamente com os círculos eleitorais de 

Beja, do Porto, de Lisboa, de Faro, de Guarda e de Aveiro.  

Após cerca três horas e 

trinta minutos de debate 

entre os vários círculos, 

acabou por ser escolhido 

como o projeto de 



recomendação ideal a medida de Beja.  

No final de um grande dia de trabalho, os deputados, o 

jornalista e os respetivos professores que os acompanhavam 

foram presenteados com uma sessão musical, com o tema de 

clássicos musicais da Disney, realizada pela orquestra Lisbon Film 

Orchestra, juntamente com a cantora Patrícia Duarte e o cantor 

David Ripado. Quando o espetáculo acabou, os vários 

adolescentes e professores 

jantaram em mais um 

convívio que acabaria por 

terminar no sítio de repouso 

de cada círculo, para que 

pudessem recarregar 

baterias para o próximo dia. 

Depois de uma boa noite sono, os deputados estavam 

prontos para mais um dia de trabalho. 

Assim que chegaram ao Palácio de São Bento, todos os 

jovens deputados e jornalistas foram encaminhados até à Sala do 

Senado, onde foram escolhidas as medidas que iram ser 

apresentadas para debate no Parlamento português. Acabaram 

por ser selecionadas um total de 9 propostas, todas elas bem 

aceites pelos jovens deputados.  



Para finalizar os trabalhos do 

Parlamento Jovem, uma das 

deputadas sugeriu que o hino 

nacional fosse entoado. E assim 

foi. Todos os jovens ali presentes 

se levantaram e cantaram a “A 

Portuguesa” fazendo daquele um momento para recordar. Com 

os trabalhos finalizados, apenas deu tempo para uma breve 

despedida aos nossos companheiros deputados, os quais 

recordaremos muito bem e com grande estima.  

No final, ressaltam não só os conhecimentos adquiridos e 

ensinados, mas também os momentos que naquele palácio nos 

foram presenteados e igualmente 

as amizades criadas com muitos 

dos nossos colegas de trabalho. 

Foi sem dúvida uma 

belíssima experiência, a qual posso 

dizer com toda a confiança que 

será para repetir. 

 

 

Rafael Drumond    

 


