Prémio Hemiciclo: viagem a Paris e a Estrasburgo
Pelo terceiro ano consecutivo, a
ETPZP ganhou a sessão do
Hemiciclo a nível distrital.
Pela primeira vez, ganhou, também,
a sessão do Hemiciclo a nível
nacional, pelo que teve direito a
vários prémios.
Nesta iniciativa, estão de parabéns o
Professor Filipe Moreira (que
orientou e coordenou todo o
processo) e os alunos que foram
eleitos para representar a ETPZP, nomeadamente: Cristóvão Figueiredo (finalista do
curso de Informática de Manutenção), Ana Pisco (finalista do curso de Hotelaria),
Nelson Cardoso (finalista do curso de Gestão) e Zlarid Almeida (aluno do primeiro ano
do curso de gestão).
O primeiro prémio foi uma deslocação a Paris e a Estrasburgo, em que o principal
objectivo era representar Portugal no Parlamento Europeu.
Vários alunos da escola foram seleccionados para esta viagem, que teve a duração de
uma semana.
A viagem começou no dia 8 de Novembro, dia em que chegámos a Paris. A viagem de
avião foi agradável, mas mais agradável
ainda foi deixar as malas na pousada.
Durante os dias 8, 9, 10 e 11, visitámos
monumentos e zonas emblemáticas de
Paris, tais como Sacré Coeur, Louvre,
Champs Elysées, Tour Eiffel, Notre Dame,
Centre Georges Pompidou, Opéra, entre
outros.
Uma visita muito interessante foi aquela
que fizemos à associação Cap Magellan,
constituída por jovens luso-descendentes,
que edita uma revista em português e
francês, que tem como principal tema o
nosso país.
No dia 12 viajámos de comboio para
Estrasburgo, uma cidade muito bonita,
que ainda tivemos tempo de visitar à
noite.
O dia mais importante chegou! No dia 13,
quinta-feira, representámos Portugal no
Parlamento Europeu. Foram apresentadas todas as escolas presentes (a nossa escola
foi representada pela Ana Teresa, 12ºE). Foi também apresentado, pelos
administradores, o Parlamento Europeu e a União Europeia. Foi apresentada uma
sondagem, seguida de perguntas e um debate sobre a construção europeia. Da parte
da tarde, formaram-se grupos de trabalho na sala de comissões, nos quais os jovens

discutiram e trocaram pontos de vista sobre as prioridades europeias. No final, teve
lugar uma sessão plenária, no decorrer da qual se comunicaram os relatórios
aprovados nos grupos de trabalho. Disputada a final do
“Eurogame”, Portugal obteve o terceiro lugar, numa equipa em
que Luís Silva também jogava com jovens de outras
nacionalidades. Com a entregue da bandeira europeia e cantado
hino europeu se encerrou sessão.
No dia 14, regressámos a Portugal. Para alguns, as saudades de
casa já se faziam sentir. Outros gostariam de prolongar a
viagem. No entanto, foi uma semana muito interessante e
descontraída.
Temos agora de começar a pensar na próxima sessão do
Hemiciclo, para, novamente, podermos representar condignamente a ETPZP e, quem
sabe, Portugal de novo!

