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No dia 6 de maio de 2019, pelas 10 horas, 
o professor Manuel Cabeça e os alunos do 9º ano 
da turma B, António Lopes, António Garcia e 
Carlos Calça, partiram de Arraiolos, numa carrinha 
cedida pela Câmara Municipal, rumo a Évora. O 
aluno António Lopes foi ao Parlamento, na função 
de jornalista e os alunos António Garcia e Carlos 
Calça, foram como deputados. 

Por volta das 10h40, chegou-se à cidade de Évora, junto à escola André de Resende. Às 11 horas, os 
professores e os alunos de Arraiolos e de Évora partiram em direção ao Montijo, agora já num autocarro da 
rodoviária, para irem buscar mais jornalistas e deputados.  

Cerca das 12h 50m, parou-se na área de serviço de Alcochete, para se almoçar e pelas 13h25, partiu-se 
para Lisboa, mais precisamente para a Assembleia da República. 

 

Quando os professores e os alunos chegaram à 
Assembleia, por volta das 14h, foram recebidos 
com um pequeno lanche. 

 

Durante a tarde, pelas 14h30, deu-se início à 1ª parte 
das reuniões das comissões, onde se debateu, na 
generalidade e na especialidade, os projetos de 

 



recomendação aprovados nos diversos círculos 
eleitorais, sob orientação de Deputados/as da 
Assembleia da República em representação dos 
grupos parlamentares. 

 

 

 Cerca das 15h, os jornalistas e os professores, 
tiveram uma visita guiada ao Palácio de São 
Bento. 

Após esta visita, todos os jornalistas estiveram a 
ouvir algumas recomendações e conselhos, sobre 
a forma de como se deve fazer uma boa notícia. 

Depois do lanche, entre as 16h30 
e as 18h, voltou-se às reuniões 
das comissões (2ª parte), onde se 
deu continuidade ao debate na 
especialidade, houve a redação 
final do projeto de 
recomendações da comissão e a 
seleção das perguntas a 
apresentar no Plenário. 

 

 

 

Entre as 18h15 e as 19h, assistiu-se a um 
programa cultural e por volta das 19h15, seguiu-se 
o jantar oferecido pelo Parlamento. 

O dia terminou com uma ida ao Centro 
Comercial, do Campo Pequeno. 



 

Na terça-feira, dia 7 de maio, após a tomada do          
pequeno almoço no Vip inn Berna Hotel, por volta         
das 9h30m, as Delegações chegaram à      
Assembleia da República. Às 10h deu-se a       
abertura solene do Plenário, pelo Presidente da       
Assembleia de República, Eduardo Ferro     
Rodrigues. Cerca das 10h30, foi o período de        
perguntas aos/às Deputados/as da Assembleia da      
República. Por volta das 11h30, foi o momento do         
debate da recomendação à Assembleia sobre o       
tema.  

Ao meio dia, foi a altura da conferência de         
imprensa com o Presidente da Comissão de Educação        
e Ciência, Alexandre Quintanilha, que foi exclusiva aos        
jornalistas das escolas. 

Cerca das 12h55, tirou-se uma fotografia de       
grupo e seguiu-se para o almoço. 

 

 

 

Depois, no período da tarde, entre as 14h        
e as 16h30 deu-se a conclusão do debate e a          
votação final global da recomendação. 



 

Arraiolos, junho, 2019 

O repórter  

António Lopes 

 

 


