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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

“FORA DA LEI” – O PARLAMENTO EM BANDA DESENHADA 

Disponível hoje no portal e redes sociais do Parlamento  

 
 

Nestes 200 anos de Parlamento, muitos debates foram verdadeiros duelos. Duelos orais, 
alguns dos quais resultaram em duelos físicos! 
 
E se alguns deles fossem retratados numa banda desenhada parlamentar? Foi isso que fizemos! 
 
A primeira BD da Assembleia da República, “Fora da Lei”, está a partir de hoje disponível no 
site e redes sociais do Parlamento (Facebook, Instagram e Linkedin). 
 
Nesta BD, debates reais de várias épocas parlamentares são retratados em episódios que vão 
sendo lançados periodicamente.  
 
Com o objetivo de dar a conhecer a dinâmica das intervenções parlamentares, incluindo os 
apartes e as especificidades características de cada época, tais como como a forma de os 
deputados se dirigirem à câmara ou de se interpelarem, a BD “Fora da Lei” mostra ainda alguns 
dos debates mais acesos ou até divertidos que tiveram lugar desde o início do Parlamento até 
ao século XXI.   
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O primeiro debate “Fora da Lei”, lançado hoje, retrata o ambiente parlamentar no início da era 
do Cabralismo. Na sessão de 19 de agosto de 1842, Costa Cabral, Ministro do Reino, apresentava 
uma proposta para a nomeação de uma Deputação para felicitar a Rainha D. Maria II pelo 
nascimento do seu filho, o Infante D. João. A ser votada sem discussão, a proposta serve de 
ocasião para os protestos dos Deputados José Estêvão de Magalhães, Mesquita Gavião e 
Almeida Garrett, que se queixam de não lhes ser dada a palavra (debate completo disponível 
aqui). 
 
 
 

 
 
 
Vários outros episódios, de diferentes épocas parlamentares, estão já em preparação.   
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A Assembleia da República tem produzido vários conteúdos de caráter informativo, dando 
seguimento à política de aproximação do Parlamento aos cidadãos.  
 
Para mais informações contactar: 
Gabinete de Comunicação da Assembleia da República 
gc.correio@ar.parlamento.pt  
 
Palácio de São Bento, 24 de fevereiro de 2021 
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