A Reportagem da minha vida… no Parlamento
No dia 22 maio, os deputados Diogo Capela e Guilherme Rolo e a jornalista Bruna Leite,
acompanhados pela professora responsável da Escola Secundária Viriato, Natália Coelho,
partiram com grande entusiasmo para Lisboa, rumo ao Palácio de São Bento, onde
participaram nos trabalhos da sessão nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico
2017.
Este ano, o tema proposto aos jovens deputados foi "Os jovens e a Constituição: tens uma
palavra a dizer! 40 Anos de Constituição da República Portuguesa ", desafio, este, que foi
encarado com bastante agrado e vontade por parte dos deputados do círculo de Viseu.
Chegámos à Assembleia da República por volta das 14 horas, onde fomos excelentemente
recebidos, e daí em diante os deputados de todos os círculos eleitorais deslocaram-se para
as ilustres salas das comissões
para debater, na generalidade
e na especialidade, os Projetos
de Recomendação aprovados
nos diversos círculos eleitorais,
sob orientação de Deputados
da Assembleia da República
em representação dos Grupos
Parlamentares.

Às 15 horas, enquanto os deputados se encontravam na sala das comissões, os jornalistas
e professores tiveram a oportunidade de descobrir e conhecer o Palácio de São Bento.
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Após a conclusão dos trabalhos, por parte dos deputados, foi concedido um jantar no Palácio
de São Bento, a todos os intervenientes, e foi-nos proporcionado um excelente momento
cultural com atores que interagiram com os presentes num espetáculo de improviso.
Chegando ao final do dia, todos os deputados e jornalistas foram encaminhados para os
respetivos locais onde pernoitariam e lhes foi possibilitada a convivência salutar entre
jornalistas e deputados de várias cidades do país.
No dia 23 de maio pelas 10 horas da
manhã, os deputados e jornalistas
regressaram
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Senado, na qual tiveram o prazer de
assistir à abertura solene do Plenário
pelo Presidente da Assembleia da
República, Eduardo Ferro Rodrigues.

De seguida, iniciou-se um período de apresentação de perguntas aos Deputados da
Assembleia da República, representantes dos diferentes partidos presentes na sala, onde
os jovens deputados puderam fazer uma panóplia de perguntas sobre variadíssimos temas.
Após este período de perguntas e respostas, foi iniciado o debate e a votação da
recomendação das propostas à Assembleia da República sobre o tema em discussão.
Mais tarde, os jornalistas tiveram também a oportunidade de participar numa conferência de
imprensa com o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha.
Terminada a conferência de imprensa e a interrupção do debate da recomendação das
propostas fomos almoçar, de novo, no Palácio de São Bento.
Após o almoço, pelas 14 horas, retomaram-se os trabalhos na sessão plenária e o debate
culminou com a votação da recomendação final, tendo terminado com o agradecimento dos
deputados a todos os participantes, saudando a dedicação, o empenho e a responsabilidade
dos mesmos.
A Jornalista
Bruna Leite

