
A jornada começou na escola,
onde o professor Jaime Carvalho,
da disciplina de Filosofia,
introduziu o projeto aos alunos e
os motivou a formarem listas e
redigirem os seus projetos de
recomendação. Estava tudo
encaminhado para a Sessão
Escolar. Após a Sessão Escolar,
foram apurados três deputados
para a fase seguinte: Catarina
Oliveira, Manuel Teigão e Vicente
Béreau.
A Sessão Distrital, que decorreu
durante o dia 4 de abril, contou
com a presença da deputada do
Bloco de Esquerda, Joana
Mortágua, que acompanhou
parcialmente a sessão e
respondeu a algumas perguntas
dos nossos deputados.
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A desinformação foi o tema em debate

nesta edição do Parlamento dos Jovens.

George Orwell escreveu: "Enquanto não

tomarem consciência não se revoltarão, e

enquanto não se revoltarem não poderão

tomar consciência." A frase leva-nos a

refletir sobre a importância de estar

informad@, foi esta importância que

motivou  os nossos deputados e a nossa

escola a se envolverem neste projeto. 

Os deputados eleitos para representarem o Círculo
Eleitoral de Évora na Sessão Nacional, da esquerda para
a direita:  Maria Carolina Piteira, Miguel Abelho,
Guilherme Branco, Manuel Teigão, Catarina Oliveira e
António Garcia.
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FAKE NEWS: O IMPACTO DA
DESINFORMAÇÃO NA

DEMOCRACIA



A SESSÃO
NACIONAL 

A partida de Évora aconteceu na segunda-
feira, dia 30 de maio, por volta das 10:30. A
viagem decorreu com tranquilidade e permitiu
ao Círculo de Évora conhecer outros Círculos
Eleitorais provenientes do sul do país, com os
quais partilhou transporte. 

A chegada à Assembleia da República suscitou
na nossa equipa um sentimento de pura
felicidade e satisfação. Todos os Círculos
Eleitorais foram encaminhados para uma fila
comum e posterior acreditação.  

Palácio de São Bento, Lisboa

30 e 31 de maio de 2022

A delegação de Évora a desfrutar de uma leve
refeição após chegar à AR. Após serem acolhidos, os deputados

dirigiram-se às respetivas Reuniões
das Comissões, onde iria decorrer um
debate, na generalidade e na
especialidade, dos Projetos de
Recomendação aprovados nos
diversos círculos eleitorais, sob
orientação de alguns Deputados/as da
AR. O CE de Évora  ficou colocado na
3ª Comissão, juntamente com outras
6 delegações e com os deputados
Alexandre Poço (PSD) e Eunice Pratas
(PS). 
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Por volta das 16h00, foi servido um
lanche que serviu também como um
momento de convívio entre as várias
delegações, antes de retomarem às
suas respetivas reuniões de Comissão. 

O lanche foi servido no Refeitório dos
Monges, na ala nordeste do piso térreo.

Antes do jantar decorreu o espetáculo da
Lisbon Film Orchestra que tocou os temas:
 Can you feel the love tonight (O Rei Leão),
A friend like me (Aladino), O mundo ideal
(Aladino), Fora do mar (A Pequena Sereia),
Cores do vento (Pocahontas) e os
instrumentais das sagas Pirata das
Caraíbas, Harry Potter e Star Wars.
O espetáculo deixou os espectadores de
coração cheio, especialmente por ter
utilizado temas emblemáticos da infância
dos jovens deputados e jornalistas.
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Curiosidade: foi utilizado como uma das enfermarias
do Hospital de Todos-os-Santos após o Terramoto de
1755, mais tarde funcionou como refeitório dos
monges e, no final do século XIX, foi utilizado como
depósito da Torre do Tombo, até 1990. 

Momento cultural
 

Lisbon Film Orchestra

A delegação de Évora ficou alojada no Inatel Oeiras.
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É linda a Casa da Democracia! 
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Sessão Plenária 

 

Terça-feira | 31 de maio de 2022

As delegações chegaram ao Palácio de São Bento por volta
das 09:30, ocupando de imediato a Sala das Sessões.
A abertura solene da Sessão Plenária contou com as
intervenções de: Augusto Santos Silva, Presidente da AR;
Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos
Parlamentares e o deputado Alexandre Quintanilha,
Presidente da Comissão de Educação e Ciência.

Alexandre Quintanilha alertou para a
importância da Filosofia como arma
para combater o "pior inimigo da
democracia": a desinformação.

"Pensar é a melhor arma contra a desinformação." 
Alexandre Quintanilha

Seguiu-se o período de perguntas aos/às Deputados/as da
AR. O CE de Évora dirigiu a sua pergunta à deputada do
Chega, Rita Matias.

Durante o resto do dia, os deputados trataram de discutir o
projeto de recomendação à AR. Tratou-se de um longo e
exaustivo processo que contou com a maturidade e
cooperação de cada jovem envolvido. O projeto de
recomendação aprovado encontra-se disponível na página
do Parlamento dos Jovens.

A porta-voz do CE de Évora,
Catarina Oliveira, citou Primo
Levi no seu discurso final:
“Existem monstros, mas são
demasiado poucos, em número,
para serem realmente perigosos.
Mais perigosos são os homens
comuns, os funcionários prontos
a acreditar e a agir sem fazer
perguntas."


