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Reportagem 

No Parlamento: debater a desinformação, afirmar a democracia! 

30 de maio de 2022 

O nosso dia começou de uma forma completamente diferente e cheio de expectativas do que iríamos vivenciar… 

encontrávamo-nos, pela primeira vez, à entrada da Assembleia da República, onde o Rodrigo e o Eduardo iam 

participar como deputados eleitos pelo círculo eleitoral do distrito de 

Portalegre e eu ia realizar o sonho da minha vida… ser jornalista por dois 

dias!  

No entanto, esta é uma aventura que não começou aqui e talvez seja 

preferível começar pelo início. E qual é o início?  

Será o momento em que fomos desafiados pelas nossas diretoras de 

turma a formar listas, a pesquisar, debater ideias sobre o tema “Fake 

News: O impacto da desinformação na democracia”, fazer campanha 

eleitoral e defender o Projeto de Recomendação?  

Não, o primeiro passo foi dado ainda antes quando se decidiu 

inscrever a Escola Básica de Gavião no Programa Parlamento dos 

Jovens, sessão do secundário. Foi a primeira vez que a Escola 

participou na sessão do secundário, apesar de participar há 12 anos na 

sessão do básico. 

Aceitámos o desafio e constituíram-se 2 listas, uma de cada ano, 

dado que a Escola Básica de Gavião só tem 2 turmas de ensino 

secundário profissional.  
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A coordenadora do programa articulou com a Biblioteca Municipal a vinda da Exposição "Imagens do 

Parlamento Português" para servir de motivação e debate sobre a importância do Projeto Parlamento dos 

Jovens. Na visita à referida exposição os jovens foram envolvidos, através de uma dinâmica, com o objetivo 

de encontrarem as respostas a um guião entregue após uma introdução e contextualização.  

Esta primeira fase levou à reflexão de como a desinformação 

pode ser um aliado enorme na destruição da democracia, 

empenhamo-nos na campanha eleitoral, participamos na sessão 

“À conversa com ….a deputada Martina de Jesus” que nos contou 

um pouco da história da Assembleia da República e nos reforçou 

o seu papel na defesa dos valores democráticos, abordando 

também o tema da desinformação e o impacto na democracia. 

Seguiu-se a Sessão Escolar e o debate foi renhido, cada um convicto de que as suas medidas eram as que 

melhor representariam a nossa escola na sessão distrital.  

 

E no final da mesma estávamos entre os deputados eleitos, alegria, excitação e borboletas no 

estomago….estava mesmo a acontecer, eramos nós que iriamos defender o Projeto de Recomendação da 

Escola Básica de Gavião.  

O presidente da mesa da Sessão Escolar, Pedro 

Pombo, candidatou-se à mesa da Sessão 

Distrital.  

Seguiram-se dias de intenso trabalho de 

preparação, análise e debate dos Projetos de 

Recomendação das outras escolas pertencentes 

ao círculo eleitoral de Portalegre, com a 

colaboração das professoras coordenadoras 

Genoveva Belona e Dina Faustino.  
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O Pedro Pombo foi o primeiro a experimentar os palcos distritais, prestou provas e foi eleito vice-presidente 

da mesa da Sessão Distrital. 

Por esses dias, o presidente da Câmara Municipal de 

Gavião recebeu os deputados eleitos às sessões 

distritais e os elementos das mesas (básico e 

secundário) e incentivou-nos a dar o nosso melhor, 

agradecendo o nosso envolvimento neste projeto que, 

seguramente, nos tornaria jovens mais interventivos e 

participativos na nossa comunidade.  

 

 

A participação na Sessão Distrital começou e estávamos 

todos expectantes de como iria ser, será que 

conseguiríamos dar as respostas mais adequadas, 

seriamos capazes de defender as nossas propostas? 

Passou tudo muito rápido e o mais interessante foi que, 

passado os momentos iniciais, começamos a conhecer 

outros jovens que, tal como nós, estavam a viver e sentir 

o mesmo.  

No final da tarde, foi feita a votação para apurar as duas 

escolas que iriam representar Portalegre na Sessão 

Nacional e quando ouvimos “Escola Básica de Gavião” 

ficamos eufóricos. Tínhamos conseguido! Nem 

queríamos acreditar…e o Rodrigo foi o porta-voz eleito e 

prometeu dar o seu melhor em representação de todos 

os presentes, agradecendo a confiança nele depositada.  

 

 

E, dia 30 de maio, começamos a viver aquela que seria uma experiência 

para a vida. 

E voltamos ao início desta reportagem. 

Estamos na Assembleia da República, a casa da democracia, onde tantas 

decisões sobre o futuro do país e dos jovens são tomadas. Na receção 

todos nos receberam atenciosamente, com imensa simpatia e eficiência. 

Após a chegada de todas as delegações e um breve almoço, as reuniões das comissões iniciaram-se em 
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diferentes salas. Nós, jornalistas, fomos convidados a fazer uma visita guiada pelo Parlamento, para 

conhecermos um pouco mais das salas e espaços existentes. 

 

Após a visita, fomos convidados a assistir à reunião das comissões dos deputados representantes de cada 

distrito. 

Logo de seguida, e de forma a aliviar a pressão dos debates, houve um pequeno lanche servido nos jardins do 

Parlamento. Após o mesmo, continuaram as reuniões das comissões. No término das mesmas, fomos 

convidados a assistir a um magnífico momento cultural, na sala do Senado – A Lisbon Film Orchestra, septeto 

com os cantores Patrícia Duarte e David Ripado, dirigidos pelo maestro Nuno Sá fizeram-nos viajar pelas 

melodias dos filmes da nossa infância. 
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Depois deste momento, chegou a hora do jantar e seguimos para as unidades hoteleiras que foram atribuídas a 

cada círculo. No nosso caso foi a Pousada da Juventude de Oeiras e foi daí que, no dia seguinte, se deu 

continuidade a esta experiência inesquecível… 

31 de maio de 2022 
Por volta das 7h levantámo-nos para nos “por a 

preceito” para este que seria o Grande Dia. Tomámos 

o pequeno-almoço e seguimos para o Parlamento e, 

por volta das 10h, começou a Sessão Plenária com os 

deputados.   

Logo após a abertura da Sessão Plenária, houve um 

período de perguntas aos/às deputadas da Assembleia 

da República: PAN – Inês Sousa Real, PCP – João Dias, 

CHEGA – Rita Matias, PS – Porfírio Silva, PSD – 

Fernanda Velez, Iniciativa Liberal – Rui Rocha, BE – 

Joana Mortágua, Livre – Rui Tavares. 

Antes do almoço, enquanto os deputados estavam em 

sessão plenária, os jornalistas foram convidados a assistir à 

conferência de imprensa dada pelo Presidente da Comissão 

de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha. 

Após o término da mesma, foi servido o almoço nos espaços 

exteriores do Parlamento. 

Neste dia tão especial para nós, mas também para a nossa 

Escola esteve connosco o diretor do Agrupamento que nos 

quis apoiar e agradecer o empenho.  
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No período da tarde, ao voltarmos aos nossos lugares, apercebemo-nos que estávamos na Reta Final, pois 

estávamos agora na conclusão do debate e na votação final global da Recomendação proposta à Assembleia 

da República.  

Após a votação final, e aprovado o Projeto de Recomendação a entregar à Assembleia da República, o porta-

voz de cada círculo foi à frente receber o certificado de participação. Neste momento, o Rodrigo teve 

oportunidade de agradecer a oportunidade dedicando algumas palavras à iniciativa: “Parlamento dos 

Jovens”. 

Com os trabalhos todos concluídos tirámos uma foto final de grupo e cada círculo dirigiu-se para o autocarro 

que nos traria de volta para casa, com a certeza de que esta foi uma experiência inesquecível da qual ficámos 

muito gratos. 

 

A jornalista 

Matilde Maria Mascate Valente, 12º ano 

Escola Básica de Gavião, círculo eleitoral de Portalegre 


