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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

“FORA DA LEI” – O PARLAMENTO EM BANDA DESENHADA 

SEGUNDA TEMPORADA 

 

Disponível hoje no portal e redes sociais do Parlamento  

 

 

A Banda Desenhada da Assembleia da República Fora da Lei está de volta para a 
segunda temporada, com novos episódios às terças e quintas-feiras. 
 
Nesta temporada, com nove debates, os deputados discutem temas como o primeiro 
diploma sobre o direito ao descanso semanal (1907) ou a política ultramarina do Estado 
Novo (1974).   
 
A Câmara do Senado também está ilustrada, já que a série inclui um debate sobre o 
Código Eleitoral em que, a propósito do direito de voto das mulheres, o Senador José de 
Castro diz que “A mulher é igual ao homem? Não é, nem debaixo do ponto de vista 
fisiológico, nem debaixo do ponto de vista intelectual.” 
 
Depois das sessões com ilustres parlamentares como José Estêvão de Magalhães, 
Jerónimo de Sousa ou Mota Amaral, na primeira temporada, desta vez deputados como 
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Manuel Alegre, Natália Correia, Maria Leonor Beleza e Odete Santos são retratados na 
BD parlamentar.  
 
O primeiro episódio está disponível a partir de hoje no site e redes sociais do 
Parlamento (Facebook, Instagram e Linkedin) e passa-se em 1821. Nesse ano, os 
Deputados que tomaram assento nas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação 
Portuguesa dedicaram-se à elaboração da primeira Constituição portuguesa, mas 
também se ocuparam de questões mais práticas, como a elaboração de um regimento, 
a contratação de taquígrafos ou a fixação de salários e ajudas de custo. Na sessão de 1 
de junho, a propósito da ida do rei às Cortes, os Deputados Pimentel Maldonado, Alves 
do Rio e Soares Franco, entre outros, discutem como se devem vestir nesse dia (debate 
completo disponível aqui).  
 

 
 
A BD “Fora da Lei” mostra alguns dos debates mais acesos que tiveram lugar desde o 
início do Parlamento até ao século XXI e tem como objetivo dar a conhecer a dinâmica 
das intervenções parlamentares, incluindo os apartes e as especificidades 
características de cada época.  
 
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, 25 de novembro de 2021 
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