
Parlamento dos Jovens 

 

Mais uma vez, a Antero de Quental participou 

no programa Parlamento dos Jovens, este ano sobre 

Fake News, um tema muito atual e muito importante.  

Tudo começou, para os alunos, no dia 10 de 

novembro, na sala Jeremias da Costa, onde as professoras Helena 

Medeiros e Fernanda Jerónimo dinamizaram uma Sessão de 

Esclarecimento sobre o programa e os procedimentos necessários 

aos alunos interessados em participar. 

No dia 15 de dezembro, a Dr.ª Berta Cabral, na Sala Jeremias 

da Costa, pelas 10:15h, foi a oradora convidada da palestra 

sobre Liberdade de Expressão e Redes 

Sociais, de onde sobressaiu, entre 

outras, a ideia de que, sendo a 

liberdade de expressão um dos 

direitos, liberdades e garantias 

consagrados na Constituição da 

República Portuguesa (CRP) e no 

ordenamento jurídico europeu e Internacional, isso dá a todos 

“o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento 

pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio...”. 

Todavia, não se trata de um direito absoluto, cessando quando o 

exercício dessa liberdade se traduzir em ofensa e/ou violação 

de qualquer um dos direitos pessoais também salvaguardados pela 

Constituição.  

Os alunos interessados em participar ficaram de enviar as 

suas listas e as suas medidas para combater as Fake News à 

docente coordenadora, conforme o seu ciclo de estudos. Com o 

segundo período a começar mais tarde do que o previsto, o 

Parlamento dos Jovens, através destas professoras, dos dois 

primeiros elementos de cada lista formada e, ainda, da 

coordenadora da Estratégia de Cidadania da Escola, contou com 

uma Classroom, que não só serviu para a videoconferência 
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conjunta (Básico e Secundário), a 5 de janeiro, como também 

serviu para outras comunicações. A data-limite para apresentação 

das listas e respetivas propostas passou para 11 de janeiro. E 

depois, de 13 a 18 de janeiro, os jovens promoveram a sua 

campanha, espalhando cartazes e distribuindo panfletos pela 

escola. Uma das listas vestiu t-shirts identificativas e houve 

quem recorresse à divulgação das suas ideias e ao apelo ao voto 

de porta em porta (de cada sala de aula). Redes como o instagram 

também não ficaram de fora. Apenas uma das listas iniciais não 

chegou a esta fase. 

No dia 17 de janeiro, houve um 

debate sobre Fake News, com a 

participação de Manuela Lima 

(Universidade dos Açores), Joaquim 

Machado (Deputado da Assembleia 

Legislativa Regional) e Iracema 

Cordeiro (ESAQ) como oradores e 

com a moderação de Margarida Castro (ESAQ), a que assistiram os 

alunos envolvidos no Parlamento dos Jovens. Os intervenientes 

eram todos professores, mas com experiências profissionais 

diversas. Foi possível obter diferentes perspetivas da questão, 

todas contra a desinformação, e perceber como se pode detetar 

ou, pelo menos, desconfiar e não divulgar Fake News.  

Três dias depois, ocorreram as eleições para a Sessão 

Escolar do Parlamento dos Jovens, das 

8.30 às 16.00h, na Biblioteca. A mesa 

de voto dos alunos do Básico viu-se 

composta por alunas do 7.º G e as  

instruções eram claras: desinfeção das 

mãos à entrada, esta feita de forma 

ordeira e distanciada, identificação 

e, só depois, a entrega do boletim para o exercício do direito 

ao voto. A Lista A conseguiu obter dez mandatos, a Lista C seis 
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e a Lista D sete para a Sessão Escolar do Ensino Básico; a Lista 

E avançou com dez mandatos para a Sessão do Secundário. 

Por fim, no dia 24 daquele mês, decorreram as Sessões 

Escolares. Na do Básico, que teve lugar às 14 horas, participaram 

os deputados de duas das três 

listas que se candidataram a esta 

Sessão, os quais elegeram a Mesa e 

defenderam as suas propostas de 

medidas, colocando questões e 

discutindo ideias. Foram eleitas 

uma candidata de cada lista, 

Teresa Furtado, da lista A, e Sofia Veríssimo, da lista C, para 

representar a nossa Escola na Sessão Regional, como jovens 

deputadas, tendo também sido votada uma proposta única de 

medidas, a partir do consenso das duas listas. Da Sessão Escolar 

do Ensino Básico saiu, ainda, um candidato a membro da Mesa da 

Sessão Regional, Simão Paupério, que, apesar da sua boa 

prestação, não foi eleito pelos seus colegas candidatos das 

outras escolas, no dia 10 de fevereiro. 

O jovem repórter da fase escolar do Parlamento dos Jovens, 

para o Ensino Básico, foi Tiago César, aluno do 7.º A. 

Agora, aguardamos a boa prestação das nossas colegas Teresa 

e Sofia, na Horta, a 21 de março. Desejamos-lhes uma boa 

experiência e os melhores resultados, assim como aos nossos 

colegas do Secundário, na Assembleia Legislativa Regional a 21 

e a 22 de março, no Euroscola e no Parlamento dos Jovens, este 

último numa sessão em que a ESAQ terá, também, representação na 

jovem Presidente da Mesa.   
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