
1

dezembro 2014

04boletim
Editorial

Este é o quarto Boletim dos Clubes Europeus, com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades desenvolvidos pelos Clubes Europeus pertencentes à 

Rede Nacional dos Clubes Europeus (RNCE) de todo o país, entre agosto e dezembro de 2014. Divulgamos, igualmente, os acontecimentos mais marcantes a nível 

nacional e internacional, bem como algumas iniciativas de interesse.

Este boletim é um meio privilegiado de divulgação para os Clubes Europeus, os quais o podem e devem utilizar para dar a conhecer as suas atividades.

Relembramos também que podem utilizar o Facebook e o Moodle dos Clubes Europeus, bastando para isso colocar um “post”. 

A Equipa dos Clubes Europeus.
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Eventos

Dia Mundial Contra o Tráfico de Seres Humanos.

A UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) estabeleceu o dia 30 de julho como o dia Mundial de Contra o Tráfico 
de Seres Humanos. A celebração deste dia visa a sensibilização à escala global para este flagelo, o encorajamento ao seu 
combate, e a divulgação das provações de milhões de vítimas em todo o mundo – mulheres, homens e crianças.

Aniversário do lançamento da bomba atómica em Hiroshima.

Assinalou-se a 6 de agosto o 69.º aniversário do lançamento da bomba atómica que matou milhares de pessoas no final da 
II Guerra Mundial. 
O início da cerimónia coincidiu com a hora a que o B-29 Enola Gay, das forças norte-americanas, lançou a 6 de agosto de 
1945 o Little Boy, nome com que os Estados Unidos batizaram o primeiro artefacto nuclear da história.
Na cerimónia recordou-se que no próximo ano está prevista a revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear, coincidindo 
com a comemoração dos 70 anos do bombardeamento atómico.

 Dia Internacional da Juventude.

O dia 12 de agosto foi escolhido como o Dia Internacional da Juventude na Conferência Mundial de Ministros 
Responsáveis pela Juventude, realizada em agosto de 1998, em Lisboa.
Este ano, o lema escolhido pela ONU foi “Juventude e Saúde Mental”. O objetivo foi consciencializar as pessoas 
sobre este importante tópico, ajudando a combater a exclusão e descriminação de jovens com este tipo de problema. 
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Dia Europeu Sem Carros.

Celebra-se anualmente a 22 de setembro, inserido na Semana Europeia da Mobilidade, e visa sensibilizar a população e as 
autoridades para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário dentro das cidades, de forma a aumentar a qualidade de vida e 
garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, optando por alternativas de deslocação menos poluentes como os transportes 
públicos e bicicletas.

Dia Europeu das Línguas.

Celebra-se a 26 de setembro, tendo sido instituido pelo Conselho da Europa depois do êxito, em 2001, do Ano Europeu das 
Línguas (AEL), organizado pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia, visando celebrar a diversidade linguística como 
uma riqueza do património comum da Europa a preservar e valorizar.
Na Europa são faladas mais de 60 línguas - oficiais ou regionais e dialetos de povos.

Dia Internacional do Idoso.

Este dia, comemorado anualmente a 1 de outubro, foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo 
sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.
Segundo dados do Eurostat, Portugal será um dos países da União Europeia com maior percentagem de idosos e menor 
percentagem de população ativa em 2050. Em 2013 havia 134 idosos para cada 100 jovens.

Dia Internacional da Democracia. 

A democracia é um dos valores e princípios essenciais, universais e indivisíveis das Nações Unidas. Assenta na vontade livremente 
expressa dos povos e está estreitamente ligada ao Estado de Direito e ao exercício dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais.
A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 15 de setembro o Dia Internacional da Democracia e convidou os Estados-
membros, a Organização das Nações Unidas, bem como outras organizações regionais, intergovernamentais, não-governamentais 
(ONG) e indivíduos a celebrarem esse Dia. 
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Dia Mundial da Música.

A data, comemorada anualmente a 1 de outubro, foi instituída em 1975 pelo International Music Council, uma organização 
fundada em 1949 pela UNESCO, que agrega vários organismos e individualidades do mundo da música.
A criação desta celebração tem como objetivo promover esta arte, procurando fazê-la chegar a todas as pessoas. 

Dia Nacional da Água.

Esta data, celebrada em Portugal a 1 de outubro, foi instituída por despacho do Primeiro-Ministro, de 9 de fevereiro de 1983.
A efeméride visa reconhecer e sensibilizar a sociedade para a inestimável importância deste recurso hídrico e para a necessidade 
de o preservar através de comportamentos e hábitos quotidianos responsáveis.

Dia Mundial do Professor.

Esta efeméride celebra-se anualmente no dia 5 de outubro e tem por objetivo homenagear todos os que contribuem para o 
ensino e educação da sociedade.
A data foi criada pela UNESCO, em 1994, com o objetivo de chamar atenção para o papel fundamental que os professores têm 
na sociedade e na instrução da população (crianças, jovens e adultos).

Implantação da República.

Comemora-se anualmente a 5 de outubro, dia em que foi proclamada a Independência da República, no ano de 1910, em 
Lisboa.
Esta ação foi levada a cabo por um movimento de cidadãos apoiantes do republicanismo nacional. Chefiados por Teófilo Braga, 
os cidadãos procederam a um golpe de estado, destituíram a monarquia constitucional e implantaram o regime republicano, 
criando um governo provisório.
Em agosto de 1911 foi aprovada uma nova Constituição, tendo início a Primeira República Portuguesa. Com esta mudança 
foram alterados alguns símbolos do país como o hino e a bandeira nacional.
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Dia Mundial da Alimentação. 

Sob o tema “Alimentar o Mundo, Cuidar da Terra”, comemora-se a 16 de outubro o Dia Mundial da Alimentação.
Esta celebração foi estabelecida em novembro de 1979 pelos países membros na 20.ª Conferência da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. 
O dia alerta para a problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo. É igualmente uma oportunidade para relembrar 
a importância de uma alimentação saudável e equilibrada.

Dia Nacional dos Castelos.

Desde 1984 que o Dia Nacional dos Castelos se comemora a 7 de outubro, sendo possível visitar gratuitamente vários 
castelos, bem como conhecer um pouco mais destes edifícios emblemáticos e da história de Portugal.
Os castelos são testemunhos da memória coletiva dos povos e representam uma importante referência arquitetónica, 
histórica, cultural e simbólica de um país.
Portugal possui vários castelos, sendo alguns reconhecidos pela UNESCO como Património da Humanidade.

Dia Mundial e Europeu Contra a Pena de Morte.

Celebra-se a 10 de outubro o Dia Mundial e Europeu Contra a Pena de Morte. A União Europeia opõe-se à aplicação da pena de morte 
em todos os casos e quaisquer que sejam as circunstâncias. A sua abolição universal é um dos principais objetivos da política da UE, 
em matéria de direitos humanos.

Dia Mundial da Saúde Mental.

Este dia é celebrado a 10 de outubro e visa chamar a atenção pública para a questão da saúde mental global, e identificá-la como uma 
causa comum a todos os povos, ultrapassando barreiras nacionais, culturais, políticas ou socioeconómicas.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a saúde mental como uma prioridade e defende que a questão da saúde mental não 
é estritamente um problema de saúde.
As perturbações de natureza mental estão a crescer e os distúrbios mentais, independentemente da sua gravidade, são uma das 
principais doenças incapacitantes do século XXI.
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Dia internacional para a Erradicação da Pobreza.

Esta efeméride celebra-se a 17 de outubro. A data foi comemorada pela primeira vez em 1992, com o objetivo de alertar a 
população para a necessidade de defender um direito básico do ser humano.
A erradicação da pobreza e da fome é um dos oito objetivos de desenvolvimento do milénio, definidos no ano de 2000 por 193 
países membros das Nações Unidas e várias organizações internacionais.
Dados revelados pela UNESCO indicam que 842 milhões de pessoas continuaram a sofrer de fome crónica entre 2011 e 2013.

Dia do Exército Português.

O Dia do Exército Português celebra-se a 24 de outubro pois é neste dia que se comemora a tomada de Lisboa, no ano de 
1147, pelas tropas de D. Afonso Henriques, o Patrono do Exército.
Os princípios do patriotismo, espírito de coesão, sentido coletivo e tradição são alguns valores que se tentam recuperar e 
incentivar neste dia.

Dia Mundial das Nações Unidas.
 
O dia 24 de outubro foi escolhido como o Dia Mundial das Nações Unidas, por ter sido o dia em que, em 1945, a carta das 
Nações Unidas foi ratificado pelos 51 estados fundadores, formando-se oficialmente a organização das Nações Unidas (ONU), 
em São Francisco, Califórnia. Esta efeméride é comemorada desde 1948.
O Dia das Nações Unidas faz parte da semana da ONU, que decorre de 20 a 26 de outubro. O objetivo da ONU é que o dia 
seja dedicado a tornar conhecidos, pelos povos de todo o mundo, os fins e as conquistas desta entidade, em prol da paz e do 
desenvolvimento, com base nos princípios de justiça, dignidade humana e bem-estar de todos e assim como obter apoio para 
a sua obra.

Dia da Biblioteca Escolar

Este evento é celebrado na quarta segunda-feira do mês de Outubro. Em 2014 celebrou-se no dia 27 de outubro.
Este dia tem como objetivo destacar a importância das bibliotecas escolares na educação, assim como promover o gosto pela 
leitura.
As bibliotecas escolares desempenham um papel muito importante nas escolas e são um veículo de transmissão de 
conhecimento, não apenas através dos livros mas também das atividades que desenvolvem.
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Dia das Bruxas ou Halloween.

Este evento é celebrado anualmente na noite de 31 de outubro. Os símbolos deste dia são as abóboras, bruxas, aranhas, 
morcegos e velas, entre outros, é uma celebração pagã, que surgiu há mais de dois mil anos. Tendo origem no povo celta, que 
festejava no seu calendário o fim do verão, o início do Ano Novo e as boas colheitas do ano. A comemoração original chamava-
se Samhain, que significa “fim de verão”.
O Dia das Bruxas é celebrado um pouco por todo o mundo, mas é uma data especial em países como os Estados Unidos da 
América, Irlanda, Canadá e Reino Unido.

Dia Mundial da Poupança.

Este evento celebra-se anualmente a 31 de outubro e foi criado com o intuito de alertar os consumidores para a necessidade 
de disciplinar gastos e efetuar poupanças.
A ideia de criar uma data especial para promover a noção de poupança surgiu em outubro de 1924, durante o I.º Congresso 
Internacional de Economia, em Milão. 

Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento.

Este dia é celebrado a 10 de novembro, desde 2001, a nível mundial, com a promoção da UNESCO, sendo uma oportunidade para 
sublinhar o papel da ciência na edificação de um mundo melhor.
Todos os anos é escolhido um novo tema que serve de base para a celebração. O tema de 2014 é “Educação Científica de Qualidade: 
Garantir um Futuro Sustentável para Todos”.

Dia de São Martinho.

Celebrado anualmente a 11 de novembro, este dia é uma das celebrações que marcam o outono. A tradição do Dia de São 
Martinho é assar as castanhas e beber o vinho novo, produzido com a colheita do verão anterior.
A lenda de São Martinho conta que certo dia, um soldado romano chamado Martinho, estava a caminho da sua terra natal. O tempo 
estava muito frio e Martinho encontrou um mendigo cheio de frio que lhe pediu esmola. Martinho rasgou a sua capa em duas e deu 
metade ao mendigo. De repente o frio parou e o tempo aqueceu. Este acontecimento acredita-se que tenha sido a recompensa por 
Martinho ter sido bom para com o mendigo.
Diz a tradição que, na véspera e no Dia de São Martinho o tempo melhora e o sol aparece. Este acontecimento é conhecido como 
o Verão de São Martinho.
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Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa.

O evento comemora-se anualmente a 15 de novembro. A língua gestual é a forma de comunicação utilizada pelas pessoas surdas e 
por todos aqueles que comunicam com pessoas surdas. É produzida a partir dos movimentos das mãos, do corpo e por expressões 
faciais e a sua receção é visual. Possui um vocabulário e gramática próprios.
A Língua Gestual Portuguesa (LGP) foi reconhecida em 1997, pela Constituição da República, como a segunda língua oficial do País. 

Dia Nacional do Mar.
  
Neste dia, celebrado a 16 de novembro, decorrem várias iniciativas com vista a mostrar a importância do mar para a economia e desenvolvimento 
nacional.
A celebração do Dia Nacional do Mar teve origem na “Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar”, que entrou em vigor a 16 de 
novembro de 1994. Portugal ratificou o documento em 1997.
Esta convenção é muito importante, pois é a partir dela que foram estabelecidos, entre outros, os limites marítimos inerentes à Zona Económica 
Exclusiva e à Plataforma Continental.
Portugal é um país fortemente ligado ao mar, ficando marcado para a posterioridade como o país dos Descobrimentos Marítimos.

Dia Mundial do Não Fumador.

Comemora-se anualmente a 17 de novembro e visa sensibilizar as populações para os fatores de risco associados ao consumo de tabaco e as 
formas mais eficazes para deixar de fumar.
Rastreios gratuitos e ações de prevenção e sensibilização dos malefícios do tabaco são alguns dos eventos organizados neste dia. O tabaco é 
uma das causas principais do cancro do pulmão e da doença pulmonar obstrutiva crónica.

Dia do Armistício.

Foi a 11 de novembro (mês 11 do calendário) de 1918, às 11 horas, que se assinou o acordo de paz entre os Aliados e 
a Alemanha, colocando-se oficialmente um ponto final na Primeira Guerra Mundial, iniciada quatro anos antes.
Este dia tornou-se, desde então, um dia de lembrança em homenagem aos soldados e sobreviventes da Grande Guerra. 
Em muitas partes do mundo fazem-se dois minutos de silêncio às 11 horas da manhã locais. O primeiro minuto é para 
homenagear as vítimas da Guerra (cerca de 20 milhões de pessoas entre mortos e inválidos) e o segundo para homenagear 
os sobreviventes deste conflito mundial.
O Dia do Armistício é feriado nacional em França, país onde faleceram cerca de 1,4 milhões de pessoas na Primeira Guerra 
Mundial.
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Dia Mundial da Filosofia.

A comemoração deste dia foi implementada pela UNESCO em 2002 e tem lugar todos os anos na terceira quinta-feira de 
novembro.
O objetivo é enaltecer a importância da Filosofia na vida do homem e na vida em sociedade. Este é um dia de reflexão e de 
questionamento. 
O tema do Dia Mundial da Filosofia 2014 foi “Transformações Sociais e Diálogo Intercultural.”

Dia Internacional dos Estudantes.

Este dia celebra-se desde 1923, a 17 de novembro data em que um grupo de estudantes da antiga Checoslováquia lutou 
heroicamente contra as tropas nazis que atentavam contra a liberdade do povo deste país. As universidades do país foram 
fechadas na madrugada de 17 de novembro e as forças nazis invadiram a sede da Federação Central de Estudantes 
Checoslovacos matando dirigentes e levando centenas de estudantes para campos de concentração.
O Dia Internacional dos Estudantes foi criado em Londres em 1941, pelo Conselho Internacional de Estudantes (a atual União 
Internacional de Estudantes).

Dia Internacional dos Direitos das Crianças.

A origem desta efeméride é bastante clara e significativa: foi a 20 de novembro de 1959 que se proclamou mundialmente a Declaração 
dos Direitos das Crianças e a 20 de novembro de 1989 que se adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança. O objetivo da data é 
salientar e divulgar os direitos das crianças de todo o mundo.
A Declaração dos Direitos da Criança foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Este dia celebra-se todos os anos a 25 de novembro e visa alertar a sociedade para os vários casos de violência contra as 
mulheres, nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos.
Em 1999, a Organização das Nações Unidas (ONU) designou oficialmente o dia 25 de novembro como Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres.
Em média, uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica. Em Portugal 85% das vítimas de violência doméstica são 
mulheres.
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Restauração da Independência Portuguesa.

No dia 1 de dezembro comemora-se a Restauração da Independência de Portugal.
Com a morte do jovem D. Sebastião na batalha de Alcácer-Quibir, Portugal enfrentou um problema de sucessão. Após o insucesso do 
Cardeal D. Henrique no comando da monarquia, Portugal foi regido durante 60 anos, pela Dinastia Filipina.
A Restauração da Independência foi o culminar de um período de grande descontentamento por parte da população portuguesa com a 
união ibérica entre Portugal e Espanha.
A 1 de dezembro de 1640, os nobres portugueses invadiram o Paço Real e aclamaram D. João, Duque de Bragança, como Rei de Portugal.

Dia Mundial de Luta Contra a Sida.

Este dia, comemorado a 1 de dezembro, visa alertar as populações para a necessidade de prevenção e de precaução contra o vírus da 
SIDA, bem como lembrar todas as vítimas que faleceram ou que estão infetadas com a doença.
A SIDA ou VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana) foi descoberta em 1981 e matou mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. 
África é o continente onde a SIDA tem feito mais vítimas.

Dia Internacional para a Abolição da Escravatura.

A abolição da escravatura é ainda uma meta em pleno século XXI, constituindo-se o dia 2 de dezembro como uma altura de reflexão e 
de luta contra esta realidade. A escravatura ainda se faz sentir nos dias de hoje de várias formas: trabalho forçado, servidão obrigatória, 
tráfico de crianças e mulheres, prostituição, escravatura doméstica, trabalho infantil, casamentos combinados, etc.
O Dia Internacional da Abolição da Escravatura foi criado em 2004 pela ONU que estima que existam 21 milhões de vítimas de escravidão 
espalhadas pelo mundo. A data lembra a assinatura da Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da 
Exploração da Prostituição de Outrem, a 2 de dezembro de 1949.
A escravatura é um crime, sendo que aqueles que o cometem, permitem ou toleram devem responder perante a justiça.

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Esta celebração realiza-se a 3 de dezembro desde 1998, ano em que a Organização das Nações Unidas avançou com a convenção sobre 
os direitos das pessoas com deficiência.
A data tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e a mobilização para a 
defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas.
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Dia Internacional do Voluntariado.

A data, proclamada em dezembro de 1985 pelas Nações Unidas e celebrada todos os anos no dia 5 de dezembro, tem como 
objetivo incentivar e valorizar o serviço voluntário em todo mundo.
O voluntariado é um ato de cidadania, sendo cada vez mais uma componente importante no percurso de vida das pessoas, 
contribuindo para reduzir as disparidades sociais e para promover a necessidade e o dever de ajudar o próximo. Mas o voluntariado 
é também um ato recompensador, ajudando a alcançar o sentimento de autorrealização.

Dia Internacional dos Direitos Humanos.

A data foi escolhida para honrar o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, a 10 de Dezembro de 1948, a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Esta declaração foi assinada por 58 estados e teve como objetivo promover a paz e a 
preservação da humanidade após os conflitos da 2.ª Guerra Mundial, que vitimaram milhões de pessoas.
Esta efeméride visa homenagear o empenho e dedicação de todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e pôr um fim a 
todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos.
O dia 10 de dezembro é também marcado pela entrega do Prémio Nobel da Paz.

Dia Internacional da UNICEF.

Celebra-se a dia 11 dezembro o Dia Internacional da UNICEF pois foi neste dia que se fundou este organismo, em 1946. Na sua 
origem esteve o desejo de ajudar as crianças europeias que sentiram na pele a crueldade da 2ª Guerra Mundial. A UNICEF (United 
Nations Children’s Fund - Fundo das Nações Unidas para a Infância) é um órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem 
como objetivo fomentar a defesa dos direitos das crianças e contribuir para o seu desenvolvimento.
Atualmente a UNICEF está presente em 191 países e territórios do mundo, tendo a sua sede em Nova Iorque.
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Notícias - Clubes Europeus 

Back to School

No dia 31 de outubro, os funcionários da UE regressaram à escola onde estudaram. Ao longo de um dia são “embaixadores” da sua 
instituição, conversam com os atuais estudantes sobre a Europa e as instituições europeias e partilham as suas experiências de 
trabalho, ao mesmo tempo que promovem o debate sobre temas relacionados com a União Europeia.
O Diretor-Geral do Desenvolvimento e Cooperação da Comissão Europeia, Fernando Frutuoso de Melo, deslocou-se ao Agrupamento 
de Escolas Virgílio Ferreira, em Lisboa onde esteve igualmente presente a Subdiretora Geral da Educação, Eulália Alexandre.

Concurso Clubes Europeus 2013/14  

No dia 2 de dezembro, em Braga, decorreu a entrega dos Prémios do Concurso dos Clubes Europeus 2013/14, durante a Conferência Nacional e-Skills. Os 
representantes dos três Agrupamentos premiados estiveram presentes.
 

                     

Agrupamento de Escolas de Vilela  Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus Agrupamento de Escolas 
Dr. António da Costa Contreiras
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Agrupamento de Escolas de Vilela

      
“O nosso Clube é um Clube 12 estrelas!” 
Foi com agrado que todos os alunos receberam a notícia que tínhamos ganho o Concurso dos Clubes Europeus da Rede Nacional dos Clubes Europeus, 
pelo segundo ano. 

Foi uma boa escolha. Eu e os meus colegas participamos ativamente em todas as atividades propostas, desenvolvendo um 
verdadeiro espírito europeu. 
No ano letivo 2013/2014, fizemos várias atividades procurando desenvolver o tema “Portugal no centro da Europa”. Para 
concretizar esse objetivo, fomos jornalistas por uns dias e realizamos, via Skype, várias entrevistas a eurodeputados e a 
emigrantes portugueses a residir na Europa. Este trabalho foi dado a conhecer através de dois vídeos produzidos por nós. 
Viajamos por vários países, sem sair da escola, foi muito divertido, e a Inês, a Maria, a Micaela e a Sara têm futuro como 
apresentadoras… 
Os escritores do Clube Europeu elaboraram uma revista, “Grande Reportagem”, onde simularam duas entrevistas para explicar 
a importância da posição geoestratégica de Portugal.
Os artistas do Clube construíram e pintaram um painel de azulejos com os produtos portugueses exportados para a União 
Europeia. Foi muito engraçado desenhar e pintar o painel e os pintores Miguel Ângelo e o Leonardo da Vinci ficariam admirados 
com tanto talento. Fizemos, ainda, uma banda desenhada para mostrar algumas diferenças culturais e políticas de quatro 
países da União Europeia.
Por último, mas também muito importante, fizemos um vídeo sobre o turismo no nosso país.
Aprendemos com todas as atividades e gostamos muito de falar com pessoas que vemos muitas vezes na televisão e com os 
nossos emigrantes.

Vamos continuar a trabalhar…… Bruxelas está mais perto….

Até para o ano….
Diana Machado
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Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus

O Clube Europeu “arco-íris”, do Agrupamento Morgado de Mateus, de Vila Real, participou no concurso anual de financiamento aos clubes 
europeus 2014, subordinado ao tema “Portugal no Centro da Europa – contributos portugueses para a construção europeia”, tendo sido 
premiado.  
O projeto agora premiado abordou o tema do contributo de Portugal para a construção Europeia, com enfoque no exemplo de Portugal pela 
conquista da democracia através de uma transição pacífica consumada pela revolução dos cravos.  Associámo-nos assim às comemorações 
dos 40 Anos do 25 de Abril, com atividades de promoção dos ideais de abril, nomeadamente a paz, a democracia e a liberdade, enquanto 
valores universais adotados pela União Europeia. 

Outro dos aspetos relevantes do projeto é a apresentação do Portugal do século XXI, valorizando a europeização do nosso país e da nossa 
escola, consubstanciada nos projetos educativos europeus, nos quais a nossa escola tem participado desde 1998, data do nascimento do 
nosso clube europeu e da nossa primeira parceria no âmbito do projeto Comenius. Neste contexto, os nossos parceiros Comenius foram 
convidados a participar no projeto do clube “arco-íris”, através do trabalho colaborativo e realizando atividades conjuntas, dando assim ao 
projeto um cunho verdadeiramente europeu. 
É de salientar também a “vertente artística” do projeto, sendo que, inspirados no poema de Jorge de Sena, convidámos os alunos das 
várias escolas europeias a pintar “as cores da liberdade” em várias “línguas”, usando a linguagem universal da pintura. Desta ação resultou 
uma coleção de telas coloridas em que alguns dos artistas ilustram não só os valores da liberdade mas ainda a solidariedade, a cooperação 
e a paz. O mural da liberdade, pintado num dos muros da escola, permanecerá como um testemunho da comemoração de Abril e do ideal 
de um Portugal livre, solidário, moderno e europeu.
Pensamos que os objetivos do projeto foram globalmente atingidos, tendo em conta o contributo para a promoção dos valores europeus e 
para a cidadania europeia.

Luísa Costa
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Escola Básica Integrada Roberto Ivens

Este período, os alunos que integram o Clube Europeu da Escola Básica Integrada Roberto Ivens em Ponta Delgada 
construíram uma árvore de Natal intitulada “Natal na União Europeia”.
Os alunos decoraram a sua árvore com bolinhas onde registaram alguns aspetos geográficos, históricos, económicos e culturais 
acerca dos países que fazem parte da União Europeia. Para cada país, pesquisaram a sua bandeira, capital, língua e moeda. 
Identificaram ainda alguns pratos típicos e a forma como celebram o Natal. Por fim, selecionaram um monumento para cada país.
Com este trabalho, divulgou-se junto à comunidade escolar conhecimentos importantes sobre as diferenças de cada país. São 
estas diferenças que queremos conhecer e respeitar. Por este motivo, a estrela que colocamos na nossa árvore representa a 
Europa, a qual nos une aos outros países membros. É este espírito de unificação e integração que pretendemos transmitir e viver.

As docentes responsáveis:
Ana Medeiros e Nazaré Pinto

João Ferreira esteve na nossa Escola  

No ano letivo 2009/10 fizemos um convite extensível aos então 22 eurodeputados nacionais. Tivemos a oportunidade de termos junto de nós 
nove eurodeputados nacionais de diferentes sensibilidades partidárias. 
Pretendemos dar continuidade a este projeto com o novo ciclo de eurodeputados eleitos em maio de 2014. Para a realização do mesmo 
convidámos os atuais 21 eurodeputados nacionais.
O Dr. João Ferreira, reeleito eurodeputado nacional em 2014, esteve presente no dia 12 de dezembro durante a parte da manhã, em sessão 
plenária na escola secundária D. Dinis.   
Os alunos do Projeto Clube Europeu prepararam cuidadosamente a visita deste jovem deputado: fizeram-se cartazes, transportaram-se 
plantas e placards e prepararam-se questões pertinentes a colocar em assembleia.
Para assistir a esta sessão convidámos a Dr.ª Madalena Guedes, da Direção Geral da Educação, coordenadora dos Projetos Clube Europeu 
nacionais.
Antes de o Dr. João Ferreira dar entrada no grande auditório, professores e alunos “deram os últimos retoques” à apresentação da sala e às 
questões a colocar ao eurodeputado. 
Dado o entusiasmo de estabelecer diálogo com o eurodeputado, eu, como coordenadora do Projeto, propus que os alunos fossem colocando 
as questões previamente preparadas e que o eurodeputado fosse respondendo sequencialmente. As questões colocadas foram de diversos 
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âmbitos: a corrupção, a construção de uma europa mais justa, as perspetivas económicas e sociais, a crise na europa e em 
Portugal, o futuro dos jovens (destino fatal para a emigração?), as diferenças de oportunidades entre membros da UE, a visita 
do Papa ao Parlamento Europeu, o euro, entre muitas outras. Foi pena a limitação do tempo porque muitas mais questões 
teriam sido colocadas. E, curiosamente, após o toque para o intervalo, os alunos permaneceram calmos à espera que fosse 
dada como encerrada a sessão. 
Parabéns ao deputado, porque conseguiu ser apelativo e comunicativo aos jovens presentes, que lutam para alcançar um 
futuro mais promissor. E parabéns aos alunos, que pretendem intervir na sociedade como bons cidadãos.
Após a sequência de perguntas, foi dada a palavra à Dr.ª Madalena Guedes para informar a assembleia sobre a existência de 
uma rede de Clubes Europeus nacionais. A sua intervenção foi muito útil, de forma a todos ficarem com uma ideia mais global 
sobre a existência de outros projetos.
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Concursos e Divulgações

  “Portugal Europeu”.
O concurso avalia os conhecimentos adquiridos numa sessão de informação que será dada aos alunos durante uma visita ao “Espaço Europa”. No fim 
da sessão, será visionada a Exposição “Portugal Europeu - Meio Século de História”. História da União Europeia, símbolos europeus, alargamentos da 
União Europeia (nomeadamente a adesão de Portugal), papel e funcionamento das instituições, valores, princípios e direitos dos cidadãos europeus e 
anos europeus são os principais temas que estarão na base das questões a colocar aos estudantes. 
A atenção dedicada à exposição será também avaliada na prova do concurso. O concurso destina-se à faixa etária entre os 16 e 18 anos e termina a 27 
de fevereiro de 2015. Os três melhores classificados participam numa viagem a Estrasburgo.
Para mais informações contacte: espaco-europa@espaco-europa.eu   / www.espaco-europa.eu

  “Eu sou Europeu”.
O concurso avalia os conhecimentos adquiridos numa sessão de informação que será dada aos alunos durante uma visita ao “Espaço Europa”. História 
da União Europeia, símbolos europeus, alargamentos da União Europeia (nomeadamente a adesão de Portugal), papel e funcionamento das instituições, 
valores, princípios e direitos dos cidadãos europeus e anos europeus são os principais temas que estarão na base das questões a colocar aos estudantes.
O concurso destina-se à faixa etária entre os 13 e 15 anos e termina a 31 de maio de 2015. O prémio é uma viagem a Bruxelas. 
Para mais informações contacte: espaco-europa@espaco-europa.eu /  www.espaco-europa.eu

  “Uma Nova Narrativa para a Europa”.
No seguimento do lançamento do projeto “Uma Nova Narrativa para a Europa” no dia 24 de outubro de 2014, a Representação da Comissão Europeia em 
Portugal e o Centro de Informação Europeia Jacques Delors têm o prazer de anunciar que a plataforma do projeto já está online em: www.pensar-europa.eu
Com este projeto pretende-se suscitar o debate sobre o que representa a Europa na vida quotidiana dos portugueses e levar os cidadãos a participar e a 
dar o seu contributo para a construção de uma Nova Narrativa para a Europa.
As atividades do projeto estendem-se até março de 2015 e incluem uma campanha na imprensa, material pedagógico, filmagens/entrevistas aos autores, 
plataforma em linha, atividades pelo país (Café Europa, Aulas-debate, assim como uma Conferência internacional no Porto – Casa da Música) e um livro 
a editar no fim do projeto.

 “Base de Dados RNCE”
Entre o dia 1 de outubro e o dia 15 de novembro de 2014, a Base de Dados dos Clubes Europeus esteve disponível para os Clubes efetuarem novas 
inscrições e revalidarem as já existentes. Foi com satisfação que acolhemos novos membros na equipa.

  

www.espaco-europa.eu
www.espaco-europa.eu
www.pensareuropa.eu
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 “Concurso Clubes Europeus 2014/15”
Durante o mês de janeiro de 2015 irá ser lançado o Concurso dos Clubes Europeus 2014/15, sujeito ao tema: “Ano Europeu para o Desenvolvimento”, com o lema 
“O nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro”.
Fique atento à página da DGE (http://www.dge.mec.pt/clubeseuropeus), ao Facebook (https://www.facebook.com/rede.europeus) e Moodle (http://moodle.dge.mec.
pt/) dos Clubes Europeus.

 “Concurso Sonhar e Construir a Europa”
Este concurso tem como objetivo inspirar e motivar os jovens, levando-os a propor novas narrativas para o século XXI, que promovam os valores, o sentido de 
comunidade e as ligações afetivas ao modelo civilizacional assente num património espiritual, cultural, artístico, científico e numa história comuns. 
Para mais informação consulte: http://www.pensareuropa.eu/atividades


