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Nesta ainda presente sessão do parlamento dos jovens, a Escola Secundária Marques
de Castilho achou esta iniciativa de levar os jovens a discutir problemas da sociedade
em geral bastante construtiva. De modo que mesmo sendo a sua primeira participação
numa sessão nacional expressaram um grande sentimento de satisfação por poderem
ajudar a enriquecer um projecto com uma dimensão nacional.
No primeiro dia das sessões foram discutidas e aprovadas pelas várias comissões os
projetos de recomendação de cada circulo eleitoral sendo o circulo eleitoral de Aveiro
ao qual pertence a nossa escola e de igual modo mesmo não sendo conquistado o
objectivo de aprovar o nosso projecto de recomendação não atiramos a toalha ao chão
porque sabemos que conseguimos ajudar a melhorar outros direta ou indiretamente e
conseguimos levar uma das nossas diversas questões aos deputados da Assembleia
da Republica. E por fim agradecemos aos organizadores do espectáculo de música
pelo momento artístico que nos foi possível vivenciar.
Numa fase já não tão de trabalho mas sim de carácter mais lúdico a noite passada no
Inatel ajudou também a conhecer tanto pessoas como colegas de trabalho para um
segundo dia de sessão do projeto. Nesse dia foram feitas as perguntas aos deputados
que tinham sido votadas nas diversas comissões no dia anterior e foi concluído o
objectivo final de discutir do total de medidas que seriam as finais a apresentar aos
deputados da Assembleia da Republica e quais das mesmas seriam aprovadas ou
rejeitadas consoante o número de votos a favor ou contra cada medida.
Agora como nota mais pessoal como jornalista quero agradecer á organização o
excelente trabalho desempenhado com a preparação deste projeto um grande
obrigado a todos os organizadores.
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