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Este é o vigésimo terceiro Boletim dos Clubes Europeus. Com esta publicação pretendemos divulgar projetos, temas 
e atividades desenvolvidos pelos Clubes, entre janeiro e março de 2021. Divulgamos, igualmente, datas relevantes a 
nível nacional e internacional bem como informações de interesse.

Este boletim abrange um período que mais uma vez decorreu na sua maioria em E@D e não na escola.

Apesar desta situação, os Clubes demonstraram de novo a sua resiliência, ultrapassando dificuldades e vencendo 
desafios, como o prova este Boletim e as publicações efetuadas nas páginas do Facebook dos vários Clubes.

Mais uma vez um especial agradecimento a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que tal sucedesse.

Relembramos que podem utilizar a página do Facebook dos Clubes Europeus para divulgar atividades dos vossos 
Clubes, bastando para isso colocar um “post” na cronologia. 

Esperamos continuar a receber estes testemunhos!

A Equipa dos Clubes Europeus.

.
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Clube Europeu AE de Gondifelos

A Europa na escola com a Europa no AEG: 
A Europa está sempre presente porque está 
inscrita na nossa matriz cultural e moral. E 
este seria argumento bastante para o 
agrupamento juntamente com o Clube 
Europeu AEG terem decidido tornar essa 

memória presente com desafios semanais à comunidade 
educativa e envolvente sobre a Europa e a UE. Leia aqui a 
notícia completa.

O Clube Europeu AEG “foi” ao Museu Nacional 
Ferroviário…: O Clube Europeu AEG “foi” ao Museu 
Nacional Ferroviário… bem, quase! O novo confinamento 
geral fechou-lhe as portas no dia 15 de janeiro, mas nós 
entramos pela janela que se abriu no mesmo dia com a 
realização de uma videoconferência com Rui Vilaça. Foi 
uma estreia para todos. Leia aqui a notícia completa.

Concurso de Upcycling: “Um Presente para o ambiente!”: 
O Clube Europeu AEG e o Clube Eco-Escolas começaram 
as atividades deste período com o concurso “Um presente 
para o ambiente!” Foi um concurso de upcycling dirigido 
a todas as famílias dos alunos do agrupamento… e temos 
um vencedor! Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EB 2/3 do Caniço - 
Madeira

Dia Internacional em Memória das 
Vítimas do Holocausto: Alunos da 
Escola dos 2º e 3º Ciclos do Caniço 
celebraram o “Dia Internacional em 
Memória das Vítimas do Holocausto” 
com uma exposição e um vídeo alusivos 
à efeméride.  Leia aqui a notícia 

completa.

Clube Europeu AE Azambuja
Maratona de Cartas: Participação na 
atividade “Maratona de Cartas”, cujo 
objetivo é dar a conhecer determinadas 
violações de direitos humanos e 
sensibilizar os alunos para as mesmas.   

Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Camilo Castelo 
Branco

“Never Again”: “Never again” foi o slogan 
escolhido a dedo pelos jovens famalicenses 
do Clube Europeu do AECCB para assinalar 
esta reunião comemorativa do Dia 
Internacional em Memória das Vítimas do 
Holocausto. Este serão emotivo e marcante 

ultrapassou fronteiras, juntando alunos e docentes da 
Letónia, Países Baix. Leia aqui a notícia completa.

Dia Mundial da Rádio: É com bastante certeza que se 
pode identificar com esta rotina: acorda de manhã, 
toma um café, entra no carro e liga o rádio. E é devido a 
esta sua universalidade que a ONU criou em 2011 o Dia 
Mundial da Rádio, que se repete anualmente no dia 13 de 
fevereiro com o propósito de consciencializar o público. 
Leia aqui a notícia completa.

Chá Europeu - “Pacto Ecológico Europeu: Catalisador 
de Recuperação Económica”: Desta vez, a tradição 
do chá e dos bolos quentes não teve presença neste 
serão protagonizado pelo ambicioso Pacto Ecológico 
Europeu. Esta conversa, num contexto informal e com 
uma linguagem acessível, teve lugar na reunião Zoom 
organizada pelos jovens embaixadores do Parlamento 
Europeu. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_de_gondifelos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_de_gondifelos_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_de_gondifelos_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/eb_2_3_do_canico_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_azambuja_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/aecamilo_castelo_branco_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/aecamilo_castelo_branco_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/aecamilo_castelo_branco_noticia_3.pdf
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Clube Europeu AE Verde Horizonte - 
Mação

Dia Internacional da Mulher: O 
Clube Europeu AEVH celebrou o 
Dia Internacional da Mulher 2021 
com uma atividade diferente!
Na impossibilidade de um contacto 
mais próximo com as professoras da 

escola sede de Mação, foram enviados postais, felicitando 
pelo dia 8 de março que, em 1977 foi proclamado pelas 
NU como o Dia Internacional. Leia aqui a notícia completa.

A Viagem...O que andamos a fazer!: O tema do ano 
2021 dos Clubes Europeus é “Pacto Ecológico Europeu 
-  O Transporte Ferroviário promove a mobilidade 
sustentável” e os membros do Clube Europeu AEVH 
decidiram realizar diversas atividades com os objetivos 
de valorizar o património ferroviário nacional. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Dr. Machado de 
Matos

Exposição virtual «Rosa dos 
Ventos»: Realização de uma 
exposição fotográfica, usando as 
plataformas digitais com trabalhos 
dos alunos de 5.º e 7.º anos. Na 
elaboração dos trabalhos foram 
reutilizados alguns materiais de uso 

quotidiano. Leia aqui a notícia completa.

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: 
Realizou-se em janeiro, em plenário de turma uma 
sessão sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. A sessão foi direcionada para os alunos 
do 11.º ano de escolaridade e promovida pela disciplina 
de Geografia A e pelo Clube Europeu. Leia aqui a notícia 
completa.

A Europa vai à Escola: Realizou-se durante o segundo 
período, um conjunto de sessões com as turmas do 7.º 
ano, promovidas pelo Centro de Informação Europe Direct. 
Devido à situação de pandemia Covid-19, as sessões 
foram realizadas online. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela
Dia Internacional das Vítimas do 
Holocausto: Conhecer e preservar a 
memória do Holocausto é fundamental 
para evitar os perigos do ódio, da 
intolerância e do racismo. E para 
construir um mundo justo inclusivo e 

solidário onde os direitos humanos não sejam o luxo de 
alguns. Leia aqui a notícia completa.

Dia de S. Valentim - 14 de fevereiro: Num ano deveras 
diferente e numa altura de confinamento, os membros do 
Clube Europeu, realizaram trabalhos de amor e amizade, 
que depois foram compilados num vídeo. Leia aqui a 
notícia completa.

O Carnaval em Casa: O Carnaval é uma tradicional festa 
popular realizada em diferentes locais do mundo, sendo 
a mais celebrada no Brasil. e na cidade de Veneza (Itália). 
Apesar do forte secularismo presente no Carnaval, a festa 
é tradicionalmente ligada ao catolicismo, uma vez que 
sua celebração antecede a Quaresma. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia Internacional das Mulheres - 08 de março de 2021: 
Neste dia o CE, pretendeu honrar e glorificar todas as 
mulheres que um pouco por todo o mundo ainda são 
desvalorizadas da sua condição como ser humano. 
Assim, neste dia tão especial escolheu homenagear, 
Nassima al-Sada que se encontra presa pela sua luta 
pacífica de defesa dos direitos das mulheres. Leia aqui a 
notícia completa.

Solidariedade Vs Esperança: Os Membros do Clube 
Europeu, resolveram homenagear os queridos seniores 
da Santa Casa da Misericórdia de Paredes, realizando 
trabalhos de solidariedade que depois foram compilados 
num vídeo. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Marinhas do Sal
“A Europa vem à Escola”: Os alunos 
do Clube Europeu das Marinhas do 
Sal, organizaram um “Webinar”, de 
acordo com a temática definida para 
os clubes Europeus. Os participantes 
tiveram oportunidade de aprofundar 

os seus conhecimentos sobre o pacto Ecológico Europeu e 
responder a questões através de um “Kahoot”. Leia aqui a 
notícia completa.

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_verde_horizonte_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_verde_horizonte_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_dr_machado_matos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_dr_machado_matos_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_dr_machado_matos_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_vilela_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_vilela_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_vilela_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_vilela_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_vilela_noticia_5.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_marinhas_do_sal_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Júlio Dinis - 
Gondomar

Dia Internacional em Memória das 
Vítimas do Holocausto: No Dia 
Internacional em Memória das Vítimas 
do Holocausto, os alunos analisaram o 
papel do comboio como o meio de 

transporte para os campos de concentração, concluindo 
que devemos pensar na linha ferroviária como um 
caminho aberto e não como o final de um “percurso”. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Soares Basto
À Descoberta da 
Europa!: As turmas B e E 
do 5.º ano de 
escolaridade do 
Agrupamento Soares 

Basto pesquisaram, selecionaram e elaboraram trabalhos 
sobre os vinte e sete países da União Europeia, partilhando-
os depois com toda a comunidade escolar. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Padre João 
Rodrigues

Simplesmente MULHER: O 
Agrupamento de Escolas de 
Sernancelhe, comemorou o Dia 
Internacional da Mulher, 8 de março, 
com a atividade intitulada Simplesmente 
MULHER, homenageando todas as 

mulheres do Concelho, do Distrito, do País e do Mundo 
com um vídeo resultante das atividades desenvolvidas 
pelas turmas do 9º ano. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Almeirim
A Wondeful Journey …Um 
projeto em torno do Ano 
Europeu do Transporte 
Ferroviário: Os alunos do 
Clube Europeu do AE 

Almeirim iniciaram o projeto eTwinning “A Wonderful 
Journey”, através do qual partem à descoberta da Europa 
num interrail virtual. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE D. Sancho II
Dia Mundial da Justiça Social: Seria 
possível viver no mundo sem a noção de 
justiça? Gostarias de viver num mundo 
semelhante ao que te propomos? 
Certamente que não. Mas não basta 
discordar desta ideia. Mais importante é 
participares consciente e moralmente 

para a consecução de um mundo melhor. Leia aqui a 
notícia.

O amor procura abrigo: O dia 14 de fevereiro é, e 
possivelmente será no futuro uma data sempre esperada 
por todos os eternos namorados. A Equipa do Clube 
Europeu junta-se a Cupido para desejar a todos um feliz 
dia. Leia aqui a notícia.

A todas as mulheres que passam despercebidas por 
entre as gentes: Este dia foi muito vivido e sentido no 
Agrupamento por homens e mulheres. Publicaram-se 
cartazes, fizeram-se vídeos; escreveram-se mensagens. 
Publicou-se um poema inédito. De todos os trabalhos 
selecionamos o vídeo da Diana Garcias do 12º C e que 
merece mesmo a pena ver. Leia aqui a notícia.

Lê para superares as tuas limitações; lê e concretiza 
as tuas aspirações: Muitas vezes apresentamos muitas 
justificações para não lermos: não tenho tempo; tenho 
muito que estudar; prefiro caminhar; tenho que ajudar a 
minha mãe, etc. No entanto nenhuma destas desculpas 
se torna plausível. No mês de março, mês da leitura, o 
Clube Europeu/BE, “instigaram” os alunos a ler. Leia aqui 
a notícia.

Clube Europeu AE Celorico de Basto
Mensagens de Mim – Semana dos 
Afetos: Na semana de 8 a 14 de 
fevereiro, os alunos do Clube 
Europeu desafiaram os professores 
das Equipas Pedagógicas e alunos a 
partilharem uma mensagem que 

traduzisse a importância dos afetos, mesmo à distância. 
Leia aqui a notícia.

Revista Celo(Eu)rico – 1.ª edição: Numa iniciativa 
lançada no presente ano letivo, os alunos do Clube e do 
Agrupamento foram convidados a participar com notícias 
sobre a União Europeia, curiosidades relativas ao tema, 
atividades realizadas pelos elementos do clube, ações de 
sensibilização, entre outros assuntos. Leia aqui a notícia.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_soares_basto_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_padre_joao_rodrigues_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_almeirim_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_d._sancho_ii_alijo_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_celorico_de_basto_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_celorico_de_basto_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE Mora

Concurso Pouca-Terra, Pouca-Terra!: Para conhecer um 
pouco mais da história ferroviária do concelho de Mora 
e do país, bem como promover momentos lúdicos foi 
lançado aos alunos do Agrupamento de Escolas de Mora 
o desafio de participarem num concurso através da 
aplicação Kahoot. Leia aqui a notícia.

O Meu Comboio: Com o objetivo de sensibilizar os mais 
pequenos para a existência do comboio como um meio 
de transporte sustentável, o pré-escolar do Agrupamento 
de Escolas de Mora decorou comboios com diversos 
materiais. Leia aqui a notícia.

Clube Europeu AE Vidigueira
The Love Train: O Clube 
Europeu, através de desenhos 
inspirados nos Lenços dos 
Namorados fazem 

declarações de amos ao Planeta Terra.
“The Love Train“ apita para promover e sensibilizar todos 
para a importância de cuidar do nosso Planeta e adotar 
comportamentos cada vez mais sustentáveis. Leia aqui a 
notícia.

Transporte Ferroviário - Aprende com o Kahoot: Os alunos 
forma desafiados a aprender mais sobre o transporte 
ferroviário através da ferramenta WEB 2.0 Kahoot. Leia 
aqui a notícia.

4ª Presidência Portuguesa no Conselho da União Europeia: 
Os membros do Clube, através da plataforma ZOOM, de 
forma alegre e curiosa partilharam conhecimentos sobre 
a 4ª Presidência Portuguesa 2021 no Conselho da União 
Europeia. Leia aqui a notícia.

Clube Europeu AE Marrazes
Cantar as janeiras na comunidade: 
No dia 21 de janeiro, os alunos da 
escola EB2 de Marrazes, à 
semelhança do ano passado, 
cantaram as Janeiras, mas de uma 
forma bem diferente. Neste ano 

com tantas contrariedades, os nossos queridos alunos 
não puderam deixar de desejar, mesmo à distância, um 
bom Ano Novo aos nossos “vizinhos” da AMITEI. Leia aqui 
a notícia.

Clube Europeu EP Amar Terra Verde
“Le jeudi 18 mars, nous avons fêté le 
jour du français”: Comemoração do 
Dia do Francês. Leia aqui a notícia.

Comemoração do Dia Mundial das 
Zonas Húmidas: EPATV convidou 

todos os alunos a demonstrar a criatividade através de 
desenhos alusivos às Zonas Húmidas Leia aqui a notícia.

Clube Europeu AE nº. 1 Gondomar

Concurso “Eu sou Europeu” no AEG1: 
O desafio de participação no concurso 
“Eu sou Europeu”, dinamizado pelo 
Espaço Europa, foi lançado aos alunos 
do Clube Europeu da Escola Secundária 
de Gondomar e da EB 2/3 de Jovim e 
Foz do Sousa e o entusiasmo foi 

imediato, tendo havido a participação de 19 alunos das 
duas escolas. Leia aqui a notícia.

Dia da Árvore no AEG1: O Clube Europeu pretende 
sensibilizar a comunidade educativa para a importância 
da árvore, apelando ao envolvimento dos alunos na 
celebração do Dia da Árvore e da Floresta, Dia 21 de 
março, com a proposta de criação de murais, onde se 
conta com a colaboração de professores de diferentes 
saberes. Leia aqui a notícia.

Clube Europeu AE Nuno Álvares
Clube Europeu/meteor-escola 
participa no projeto: a 
qualidade do ar que respiramos: 
Clube Europeu/Meteor-Escola 

participa em projeto de monitorização da qualidade do ar. 
Leia aqui a notícia.

Clube Europeu desenvolve story map sobre o transporte 
ferroviário: No âmbito do tema do ano - “O Pacto 
Ecológico Europeu - O transporte ferroviário promove a 
mobilidade sustentável” - o Clube Europeu/Meteor-Escola 
desenvolve Story Map sobre a Linha da Beira Baixa e o rio 
Tejo. Leia aqui a notícia.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_mora_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_mora_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_vidigueira_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_marrazes_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ep_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ep_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_gondomar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_gondomar_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_nuno_alvares_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_23/ae_nuno_alvares_noticia_2.pdf
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Dia Internacional em Memória das 
Vítimas do Holocausto

A 27 de janeiro assinala-
se este evento. O 
propósito deste dia é 
não deixar cair no 
esquecimento o 
assassinato deliberado 

em massa de milhões de vítimas provocadas pelo 
genocídio da Alemanha nazi sobre os judeus, ciganos, 
homossexuais, deficientes físicos e mentais, opositores 
do regime nazista, entre muitos outros, ocorrido durante 
a II Guerra Mundial. Este constitui um dos maiores crimes 
contra a Humanidade de que há memória. Por outro lado, 
pretende-se educar para a tolerância e a paz, bem como 
alertar para o combate ao antissemitismo. 

O tema deste ano é «Encarar as consequências: 
Recuperação e reconstituição na década após o 
Holocausto».

Dia Internacional da Tolerância Zero à 
Mutilação Genital Feminina 

Este dia, lembrado a 6 de fevereiro, 
visa a erradicação da mutilação 
genital feminina, tratando-se 
de uma violação dos direitos 
humanos de meninas e mulheres. 
Este ato reflete a desigualdade 
profunda entre os sexos e constitui 
uma forma extrema de 

discriminação contra as mulheres, causando 
consequências físicas, psicológicas e sociais a longo prazo. 
É mais frequente em jovens até aos 15 anos, na África e 
no Médio Oriente. Estima-se que existem cerca de 140 
milhões de mulheres e meninas, espalhadas por 29 países 
do mundo, a viver com alguma forma de mutilação genital 
feminina.

O tema referente a 2021 é “É Tempo de Ação Global: 
Vamos Unir-nos, Financiar e Agir para Eliminar a 
Mutilação Genital Feminina”.

Dia Internacional da Língua Materna 
Este evento celebra-se a 
21 de fevereiro. Através 
deste dia, pretende-se 
sublinhar a importância e 
as vantagens da 
diversidade cultural e 

linguística em sociedades sustentáveis. Por outro lado, 
sensibiliza-se para a tolerância, o respeito e a preservação 
do património cultural e linguístico dos vários povos do 
mundo. Estima-se que existam mais de 7000 línguas em 
todo o globo. No entanto, metade destas corre o risco de 
vir a desaparecer.

O tema deste ano é “Fomentar o multilinguismo para a 
inclusão na educação e na sociedade”.

Dia Mundial da Árvore
Este dia, também conhecido por Dia 
Internacional das Florestas, celebra-
se a 21 de março. Neste ano de 2021, 
a temática subjacente diz respeito à 
importância da ação para 
a recuperação das florestas.

O objetivo da comemoração do 
Dia Mundial da Árvore passa 
por sensibilizar a população para 
a importância da preservação das 

árvores, não só quanto ao equilíbrio ambiental e ecológico, 
como também no que diz respeito à própria qualidade de 
vida dos cidadãos. Pensa-se que 1000 árvores adultas são 
capazes de absorver cerca de 6000 kg de CO2 (dióxido 
de carbono), importantes para a adaptação às alterações 
climáticas.
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Dia Internacional para a Eliminação 
da Discriminação Racial

Assinalado no dia 21 de março, 
tem por objetivo lembrar que o 
racismo, a xenofobia e as várias 
formas de violência 
discriminatória relacionadas com 
preconceito e ódio são uma 
realidade com a qual ainda 

vivemos e contra a qual ainda continua a ser necessário 
lutar.

Este evento surgiu no seguimento do massacre ocorrido 
em Joanesburgo a 21 de março de 1960: o Massacre de 
Sharpeville.

Nesse dia, 20.000 pessoas protestavam pacificamente 
contra a Lei do Passe, que obrigava a população negra a 
ser portadora de um cartão com identificação dos locais 
onde era permitida a sua circulação. A polícia do regime 
de apartheid disparou sobre a multidão desarmada, 
causando 69 mortos e 186 feridos.
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 24 está prevista para julho de 2021, pelo que as notícias devem 
ser enviadas até dia 10 de junho de 2021. Esperamos poder continuar a contar com a vossa 
colaboração. Não se esqueçam de consultar a informação necessária ao envio de notícias 
em: https://dge.mec.pt/indicacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus 

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

O conteúdo dos textos é da inteira responsabilidade dos autores.

https://dge.mec.pt/indicacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus

