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Parlamento Dos Jovens 

  
Fake News 

 
 
Sessão Escolar 

 
Perante o desafio lançado, surgiram 
cinco listas que se candidataram com 
as respetivas medidas à Sessão 
Escolar. Foram eleitos trinta e um 
deputados que, no dia 22 de janeiro, 
participaram com empenho e de 
forma bastante dinâmica no debate. 
Foram votadas as medidas em 
discussão e eleitos os deputados (três 
efetivos e um suplente) para a Sessão 
Distrital, assim como a candidata à 
mesa da referida Sessão. Para finalizar 
os trabalhos foi elaborado o Projeto de 
Recomendação da Escola, que nos 
representou na Sessão Distrital. 
 
 

Sessão Regional 

 
Nesta segunda fase, 
reuniram-se os 
deputados eleitos 
em cada escola 
com o objetivo de 
elaborar o Projeto 
de Recomendação 
de cada círculo 
eleitoral, o qual seria posteriormente 
apresentado na Sessão Nacional. 
Foram também eleitos os deputados 
que estariam presentes na referida 
sessão, sendo que dos seis deputados 
eleitos, dois são da Escola Secundária 
André de Gouveia. 
 

 

Sessão Nacional 
 
Dia 30 de maio (Primeiro dia) 
 
Chegados ao palácio de S. Bento, pelas 
9h30, os deputados dos diversos 
distritos tiveram oportunidade de se 
conhecerem.  
De seguida teve lugar a primeira parte 
da reunião de comissões, a qual 
consistiu num debate sobre os 
projetos de recomendações aprovados 
nos diversos círculos eleitorais sob a 
orientação de Deputados/as da 
Assembleia da República. 
Após um breve intervalo, deu-se início 
à segunda parte da reunião de 
comissões, que consistiu num debate 
na especialidade. Procedeu-se à 
redação final do projeto de 
recomendação da comissão, assim 
como à seleção das perguntas aos 
deputados da Assembleia.   
No final das reuniões teve lugar um 
dos momentos mais marcantes do dia: 
a atuação de uma orquestra que tocou 
várias sinfonias do repertório infanto-
juvenil, como por exemplo: Rei leão, 
Star Wars e Aladin. 
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Dia 31 de maio (Último dia) 
 
O segundo e último dia foi muito 
enriquecedor. Na cerimónia de 
abertura estiveram presentes várias 
personalidades importantes da vida 
política como Augusto Santos Silva 
(Presidente da Assembleia da 
República), Ana Catarina Mendes 
(Ministra Adjunta dos Assuntos 
Parlamentares e Alexandre 
Quintanilha (Deputado). 
Dos seus riquíssimos discursos 
destacam-se frases como:  “Desconfia-
se sempre de quem não procura a 
verdade e desconfia-se sempre de 
quem diz que já encontrou a verdade.” 
(Augusto Santos Silva), “ Não sonhei 
ser ministra, sonhei ter a 
responsabilidade de poder também 
mudar a vida de pessoas do meu país.” 
(Ana Catarina Mendes) e “O problema 
do mundo atual é que os tolos e 
fanáticos estão cheios de certezas e os 
mais sábios estão cheios de dúvidas.” 
(Alexandre Quintanilha). 
Ainda de manhã seguiram-se as 
perguntas aos deputados, momento 
em que pudemos estar mais próximos 
da verdadeira ação política.  
O período da tarde começou com o 
debate sobre quais as medidas que 
realmente queremos ver implantadas 
no nosso país. Foi extremamente 
gratificante assistir a diversos jovens 
de diversas cidades com vozes ativas e 
bastante interesse pelas questões 
políticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A despedida do parlamento foi, sem 
dúvida, mais complicada do que todos 
nós esperávamos, com momentos 
únicos, tais como os discursos de cada 
porta-voz, o discurso da mesa. Um 
momento comovente e memorável 
foi, para todos os presentes, ver a 
união de 150 jovens a cantar o hino 
nacional. 
Um especial obrigado à professora 
Conceição Peres que sempre 
acompanhou este projeto lado a lado 
connosco. Sem a sua ajuda seria 
impossível 
alcançar o 
que NÓS 
(ESAG) 
conseguimos 
alcançar 
 
 
Para finalizar gostaria apenas de 
deixar o meu testemunho pessoal 
acerca do que esta experiência 
representou para mim.  
 
“Foi uma experiência magnifica que 
espero ter a oportunidade de repetir. 
Criei várias amizades, ganhei bastantes 
conhecimentos e desenvolvi/conheci 
capacidades, que não sabia que tinha. 
Sinto-me extremamente orgulhoso e 
de coração cheio ao ver que a minha 
geração se interessa tanto pela política 
e quer o melhor para o nosso País.” 

 
Luís Antunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


