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Este é o vigésimo quarto Boletim dos Clubes Europeus. Com esta publicação pretendemos divulgar projetos, temas 
e atividades desenvolvidos pelos Clubes, entre abril e junho de 2021. Divulgamos, igualmente, informações que no 
nosso entender revelem interesse a nível nacional e internacional.

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 Colégio dos Plátanos
Celebrar o Dia Mundial da Terra: 22 de 
abril, Dia Mundial da Terra, foi um dia 
cheio de atividades no nosso colégio 
relacionado com a preservação e 
sustentabilidade do planeta, valores 
nos quais acreditamos. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu ES Eça de Queirós, 
Póvoa de Varzim

“2021, Ano Europeu do 
Transporte Ferroviário”: O 
Clube Europeu da ESEQ 
assinalou o Dia da Europa com 
uma exposição de trabalhos 

alusivos a comboios emblemáticos espalhados pelo 
mundo. Os alunos constataram que viajar de comboio 
permite descobrir paisagens, testemunhar a vida dos 
habitantes locais e interagir com outros companheiros de 
jornada. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Padre João 
Rodrigues

Dia da Europa: Para celebrar este dia, e 
tendo por objetivos promover a 
curiosidade cultural, a criatividade e a 
sensibilidade estética, o Clube Europeu 
do Agrupamento de Escolas de 

Sernancelhe, organizou uma exposição local e virtual de 
ilustrações alusivas ao Dia da Europa. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu EP Amar Terra Verde
EPATV interpela Vice-Presidente do 
Parlamento Europeu Othmar Karas 
no evento Euroscola Online: Aluno 
do Clube Europeu da Escola 
Profissional Amar Terra Verde, 
participou na sessão online Euroscola 

cuja temática foi “Cyber Scurity in the EU: How can we 
protect our digital future?”. Leia aqui a notícia completa.

Dia Nacional do Ar - EPATV instala sensor para medição 
de partículas: O Dia Nacional do Ar, foi instituído em 
2019, no dia 12 de abril, e tem como objetivo sensibilizar 
a população para a importância da qualidade do ar. Este 
ano a EPATV decidiu assinalar esta data com a instalação 
de um sensor para medição de partículas. Leia aqui a 
notícia completa.

Sessão online sobre – Pacto Ecológico Europeu – 
transporte ferroviário contribui para a mobilidade: O 
clube europeu da Escola Profissional Amar Terra Verde 
-EPATV – organizou sessão online sobre o Pacto ecológico 
europeu incidindo particularmente sobre o recurso ao 
transporte ferroviário para a promoção da mobilidade 
sustentável. Leia aqui a notícia completa.

Marcador de livro – Transporte Ferroviário promove 
a mobilidade sustentável: Os alunos do clube europeu 
da Escola Profissional Amar Terra Verde – EPATV - foram 
desafiados a trabalhar o transporte ferroviário enquanto 
meio de transporte que contribui para a mobilidade 
sustentável. Leia aqui a notícia completa.

EPATV comemora Dia Mundial das Abelhas com o 
hastear da bandeira verde das Eco-Escolas: Alunos do 
Clube Europeu da Escola Profissional Amar Terra Verde – 
EPATV juntaram-se às atividades promovidas pelo grupo 
Eco-Escolas e em conjunto assinalaram o Dia Mundial das 
Abelhas e o hastear da Bandeira verde das Eco-Escolas da 
EPATV. Leia aqui a notícia completa.

Alunos do Clube Europeu da EPATv participam no hastear 
da Bandeira da União Europeia: No dia 9 de maio, alguns 
alunos do clube europeu da Escola Profissional Amar Terra 
Verde – EPATV, participaram na cerimónia do hastear da 
bandeira do Dia da Europa. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/es_eca_de_queiros_povoa_de_varzim_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_padre_joao_rodrigues_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ep_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ep_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ep_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ep_amar_terra_verde_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ep_amar_terra_verde_noticia_5.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ep_amar_terra_verde_noticia_6.pdf
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Clube Europeu AE Verde Horizonte
A viagem…na primeira pessoa: Os 
alunos do 6.ºB, membros do Clube 
Europeu, após a realização de um 
trabalho de pesquisa sobre a 
perspetiva histórica do transporte 
ferroviário, redigiram textos nos 

quais relataram a sua experiência nessa viagem. Leia aqui 
a notícia completa.

Eu fiz 71 anos!: Querido diário do Clube Europeu, hoje 
comemorei o meu aniversário! Fiz 71 anos! Os meus 
membros do clube do Agrupamento de Escolas Verde 
Horizonte fizeram-me uma festa surpresa! Leia aqui a 
notícia completa.

Visita online ao Museu Nacional Ferroviário no dia 18 
de maio: Os alunos do 6.ºB, membros do Clube Europeu, 
após a realização de um trabalho de pesquisa sobre a 
perspetiva histórica do transporte ferroviário, realizaram 
uma visita de estudo online ao Museu Nacional Ferroviário, 
no dia 18 de maio, para comemorar o Dia Internacional 
dos Museus. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração do Dia da Europa – “Hino da Alegria”: 
Alguns membros-músicos do Clube Europeu pertencentes 
ao 6.ºB tocaram o “Hino da Alegria”, no dia 10 de maio, 
como forma de comemorar o Dia da Europa. Leia aqui a 
notícia completa.

Exposição Os Comboios da Minha Vida: Para assinalar 
o “Pacto Ecológico Europeu – o transporte ferroviário 
promove a mobilidade sustentável” e o Dia Mundial da 
Criança, os membros do Clube Europeu organizaram uma 
exposição com comboios. Leia aqui a notícia completa.

Exposição Reutiliza, constRói e diveRte-te!: No Dia 
Mundial da Criança foi inaugurada uma exposição com 
comboios construídos a partir de variados materiais 
reciclados/reutilizados, organizada pelos membros 
do Clube Europeu. Foram projetados e criados vários 
modelos de comboios. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Nuno Alvares  
Clube Europeu / Meteor-Escola 
comemora Dia da Europa: 
Clube Europeu/Meteor-Escola 
comemorou o Dia da Europa 

com o hastear das bandeiras da União Europeia e de 
Portugal. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Celorico de Basto
As celebrações do Dia da Europa: 
Para a celebração do dia da União 
Europeia, os alunos do 
Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto realizaram 
atividades e apresentaram os seus 

projetos, dentro deste contexto. Como membros da União 
Europeia, é reconhecida, por todos, a importância que 
esta tem para os cidadãos e para o país. Leia aqui a notícia 
completa.

A chegada do comboio às Terras de Basto: A história da 
Linha do Tâmega levada aos alunos do 1.º CEB por alunos 
do Ensino Secundário. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Júlio Dinis, 
Gondomar  

Dia da Europa: Para informar toda a 
comunidade educativa sobre o Dia da 
Europa, os alunos do Clube Europeu 
Júlio Dinis organizaram a Semana da 
Europa. Durante esta semana a 
comunidade educativa teve ao seu 

dispor uma exposição de livros, folhetos sobre a Europa e 
a União Europeia acompanhados de alguns monumentos. 
Leia aqui a notícia completa.

Visita ao Museu em tempo de pandemia: Os alunos 
fizeram uma visita de estudo, online, ao Museu Ferroviário 
do Entroncamento e ao Museu de Lousado, ficando a 
conhecer a evolução do comboio, assim como a história do 
comboio em Portugal. Com esta visita ficaram a conhecer 
muitas histórias vividas neste meio de transporte. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE da Azambuja
Kahoot - Transporte Ferroviário e 
Mobilidade Sustentável: Os alunos 
participaram num jogo alusivo ao 
transporte ferroviário e à mobilidade 
sustentável, a partir da ferramenta digital 

Kahoot. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_verde_horizonte_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_verde_horizonte_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_verde_horizonte_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_verde_horizonte_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_verde_horizonte_noticia_5.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_verde_horizonte_noticia_6.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_nuno_alvares_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_celorico_de_basto_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_celorico_de_basto_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_julio_dinis_gondomar_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_azambuja_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Amadeo de Souza 
Cardoso

Comemoração do Dia da Europa: Na 
semana de 10 a 14 de junho os alunos 
do clube da Europa do Agrupamento de 
Escolas Amadeo de Souza Cardoso 
dinamizaram e realizaram várias 
atividades para assinalar o Dia da Europa 

e o Ano Europeu do Transporte Ferroviário. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Gondifelos
Dia da Europa por uma semana!: No dia 9 
da maio, um domingo, celebrou-se o Dia da 
Europa e, porque nunca é demais lembrar a 
Europa e a UE, o Clube Europeu AEG 
assinalou a efeméride com a promoção de 
atividades no 1.º e 3.º ciclo ao longo da 

semana seguinte. Leia aqui a notícia completa.

 

Clube Europeu AE São Bruno
Concurso “Ano 
Europeu do 
T r a n s p o r t e 
F e r r o v i á r i o ” : 
Com o objetivo 
de assinalar o 

Ano Europeu do Transporte Ferroviário, o Clube Europeu 
desafiou todos os ciclos de ensino do Agrupamento de 
Escolas de São Bruno, em Caxias, Oeiras, a participar no 
concurso que organizou. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu EB 2/3 Caniço
Clube Europeu da EB23 Caniço aposta 
no cinema escolar: O Clube Europeu da 
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço 
realizou uma curta-metragem intitulada 
“A Mala” tendo vencido o Concurso “GEA 
Terra Mãe 2021” na categoria de vídeo 
(2º Ciclo). Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Murtosa
Clube Europeu da Murtosa 
celebra o Dia da Europa: 
O Clube Europeu da 
Murtosa (CEM) 
comemorou o dia da 
Europa convidando a 

comunidade murtoseira para a vivência de um verdadeiro 
espírito de cidadania ativa na participação numa panóplia 
de atividades, por si dinamizadas, ao longo da semana de 
3 a 9 de maio. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Marrazes
«Eco Comboio do Ambiente»: O 
eco comboio do ambiente do Clube 
Europeu construído em articulação 
com alguns alunos do 9ºano e o seu 
professor de artes foi apresentado 
à Comunidade no dia do 5 de junho, 

dia do ambiente e dia Eco-Escolas. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu Escola Portuguesa de 
São Tomé e Príncipe

9 de maio - Dia da 
Europa: Para 
relembrar a 
importância da Paz 

e da Unidade entre os diferentes povos do chamado 
“Velho Continente”, berço da civilização ocidental. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Monção
Comemoração do Dia da Europa - 9 de 
maio, na Escola Secundária de Monção: 
O “Dia da Europa”, comemorado a 9 de 
maio, foi celebrado, pela primeira vez, 
em 1986. Este ano, o Clube Europeu do 
Agrupamento de Escolas de Monção, 

quis comemorar este dia e convidou um orador do CIED 
Minho para proferir uma palestra subordinada ao tema 
da Mobilidade Sustentável. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_amadeo_de_souza_cardoso_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_de_gondifelos_noticia1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_sao_bruno_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/eb_2_3_do_canico_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_murtosa_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_marrazes_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/escola_portuguesa_de_sao_tome_e_principe_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_moncao_noticia_1.pdf
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Clube Europeu AE Valongo
Comemoração do Dia da Europa no AE 
Valongo: No passado dia 10 de maio 
comemorou-se no AE Valongo o dia da 
Europa sob o lema “Viajar ontem e hoje 
de comboio”, que se inserir no tema 

deste ano dos Clubes Europeus - “Pacto Ecológico Europeu 
- O Transporte Ferroviário promove a mobilidade 
sustentável”. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu ES José Saramago
O Dia Mundial do Meio 
Ambiente na Tapada de 
Mafra: Na promoção dos 
valores de cidadania 

ambiental e para comemorar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o Clube Europeu “Saramago na Europa” 
juntou-se à Escola das Armas, plantando pinheiros-
mansos na Tapada Militar de Mafra. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Júlio Dantas
Debate, “Mobilidade Sustentável no Algarve 
numa Europa Global”: O Clube Europeu do 
A.E. Júlio Dantas organizou o Debate, 
“Mobilidade Sustentável no Algarve numa 
Europa Global” tendo como oradores os 
Presidentes da CCDR-Algarve, Dr. Apolinário 

e da C.M. Lagos, Dr. Hugo Pereira. Os alunos foram os 
responsáveis pela moderação do debate e questões 
colocadas. Leia aqui a notícia completa.

Os alunos do Clube Europeu foram à Escola Básica 
Tecnopolis: Dois alunos do Clube da Escola Secundária 
Júlio Dantas dinamizaram sessões de esclarecimento no 
sentido de promoverem a criação de delegações do Clube 
Europeu nas várias escolas do Agrupamento. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE nº 1 Gondomar
Dia da Europa no AEG1: O Clube 
Europeu celebrou o Dia da Europa no 
Agrupamento da Escolas nº1 de 
Gondomar com uma conferência sobre 
o futuro da Europa e a Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE, que teve 
como convidada a Dra. Isabel Santos, 
deputada ao Parlamento Europeu, e 

uma exposição com trabalhos realizados por alunos. Leia 
aqui a notícia completa.

Orçamento Participativo das Escolas: No dia 14 de 
maio, decorreu no AEG1, a votação para o Orçamento 
participativo das Escolas (OPE), que constitui “uma 
primeira oportunidade para os alunos participarem 
num processo formal ... com impactos na sua formação 
enquanto cidadãos responsáveis, informados e 
participativos”. Leia aqui a notícia completa.

A Europa vai à Escola - O Pacto Ecológico Europeu e o 
transporte ferroviário: O Clube Europeu realizou, com a 
colaboração do Europe Direct Porto, mais uma iniciativa 
destinada a alunos de 3ºciclo e secundário relacionada 
com o Pacto Ecológico Europeu e o Transporte Ferroviário 
e Oportunidades de Carreiras Europeias. As sessões 
decorram nos dias 19 de março e 19 e 20 de abril. Leia 
aqui a notícia completa.

Exposição: comboio como meio de transporte sustentável, 
versátil e seguro: Exposição do Clube Europeu do AEG1 
com trabalhos realizados pelos alunos do Ensino Especial 
da EB 2/3 de Jovim e Foz do Sousa, com a colaboração 
do seu professor do Ensino Especial, no âmbito do 
projeto “Pacto Ecológico Europeu - Os meios ferroviários 
promovem a mobilidade sustentável”. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu ES Padre Jerónimo 
Emiliano de Andrade

Exposição “Viajar pela Europa”: 
Os alunos da ESJEA, embarcaram 
no comboio do conhecimento 
visionando as principais etapas do 
nascimento e expansão dos 
processos de integração da Europa 

Ocidental.  Alunos do 9º D realizaram também alguns 
desafios sobre a Europa, disponíveis a toda a comunidade 
escolar. Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_valongo_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/es_jose_saramago_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_julio_dantas_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_julio_dantas_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_gondomar_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_gondomar_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_gondomar_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_gondomar_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/es_padre_jeronimo_emiliano_de_andrade_noticia_1.pdf


6

Clube Europeu EBS Quinta das Flores
“Viagem de Coimbra a La Rochelle – 
qual o melhor meio de transporte?”: 
O Clube Europeu da Escola Básica e 
Secundária Quinta das Flores conclui 
projeto de Intercâmbio por via digital, 

mobilizando os parceiros na defesa dos transportes 
ferroviários. Leia aqui a notícia completa.

“Os custos e benefícios de uma viagem de Coimbra a 
Bruxelas em Comboio”: Clube Europeu da Escola Básica 
e Secundária Quinta das Flores promove concurso de 
elaboração de orçamento de custos/benefícios, na turma 
de Economia do 12º ano, de viagem de Coimbra até 
Bruxelas (Sede da Comissão Europeia). Leia aqui a notícia 
completa.

“Apologia à utilização dos transportes ferroviários”: 
Curtas-metragens saídas da Oficina de Artes, pela 
criatividade do 12º D, lançam protótipos digitais de 
comboios ecológicos, em concurso promovido pelo Clube 
Europeu da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, 
em Coimbra. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vidigueira
Apita o comboio lá na 
estação! Há lugar para mim?: 
Os pequenos grandes 
cidadãos do Clube Europeu 
representaram diferentes 

situações na utilização de transportes públicos, em 
especial o ferroviário, de forma a fazer passar uma 
mensagem muito importante - respeitar e ajudar!!! Leia 
aqui a notícia completa.

WEBINAR “Comemoração Do Dia Da Europa”: Foi um 
enorme orgulho para o Clube Europeu “United Colors of 
Europe”, do AE de Vidigueira, ter participado, no dia 10 
de maio, no Webinar promovido pela DGE para celebrar o 
Dia da Europa. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa - A Vidigueira, o Alentejo e os Desafios 
Europeus: No AE de Vidigueira foram realizadas várias 
atividades para comemorar o Dia da Europa. Foi sob o mote 
“A Vidigueira, o Alentejo e os Desafios Europeus” que os 
alunos do Clube Europeu participaram entusiasticamente 
para promover a Cidadania Europeia. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu AE Sertã 
Comemoração do Dia da Europa 
no AE de Sertã: Mais uma vez, o 
Clube europeu da Escola 
Secundária da Sertã, no dia 7 de 
maio, comemorou o Dia da Europa. 
Aos alunos expõem os trabalhos 
sobre os Estados Membros, ouviu-

se o Hino da Europa, hasteou-se a Bandeira e três 
membros do Clube alunos proclamaram os discursos 
sobre os desafios da Europa. Leia aqui a notícia completa.

“As mais icónicas linhas de comboio da Europa”: No 
âmbito do ano europeu do Transporte Ferroviário, os 
membros do Clube Europeu AES criaram a várias mãos 
um cartaz de 100X100, com as mais icónicas linhas de 
comboio da Europa, bem como criaram QRcode de cada 
linha, para que a comunidade escolar conhecesse as suas 
particularidades. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela
25 de Abril de 1974: Os Membros do 
Clube Europeu, realizaram um vídeo 
comemorativo, no âmbito dos 47 anos 
após 25 de Abril de 1974. Leia aqui a 
notícia completa.

Dia da Mãe: Da mesma forma que celebramos o dia do Pai 
o Clube Europeu convida-te para comemorares connosco 
o dia da Mãe. Os nossos progenitores são parte integrante 
do nosso ADN recheado de amor incondicional, carinho, 
conforto, alegria, sustento, orgulho, honra e o nosso porto 
seguro. Obrigada Mãe e Pai. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa: O Clube Europeu, comemorou o Dia da 
Europa da seguinte forma: realizou dois vídeos - um com 
trabalhos realizados pelos distintos Membros em parceria 
com as turmas de Cidadania e outro vídeo que passou 
em todas as turmas do 3º Ciclo do nosso Agrupamento, 
seguido e “Palavras Cruzadas”. Leia aqui a notícia 
completa.

Dia do Ambiente: Neste dia dedicado ao Ambiente o 
Clube Europeu, aconselha o uso do Transporte Ferroviário. 
Assim, os Membros deste Ilustre Clube, realizaram um 
vídeo, que conta a História do comboio. Leia aqui a notícia 
completa.

Ciclo de 4 entrevistas, no âmbito do “Pacto Ecológico 
Europeu”: As 4 entrevistas realizadas no Zoom a:

- Eurodeputadas Marisa Matias

- Eng Ana Paula Gonçalves (metro do Porto)

- Eng Mário Rui Soares (Área Metropolitana do Porto)

- Dr. Francisco Leal Vice-Presidente da C. M. Paredes. 

Leia aqui a notícia completa.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ebs_quinta_das_flores_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ebs_quinta_das_flores_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ebs_quinta_das_flores_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_vidigueira_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_serta_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_serta_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_vilela_noticia_1.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_vilela_noticia_2.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_vilela_noticia_3.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_vilela_noticia_4.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/boletim_24/ae_vilela_noticia_5.pdf


7

Dia Mundial da Terra 
Celebra-se a 22 de abril, tendo por 
objetivo promover a preservação do 
meio ambiente, tendo em vista um 
equilíbrio justo entre as necessidades 
económicas, sociais e ambientais das 
gerações presentes e futuras. 

Pretende igualmente mobilizar os decisores políticos e 
a sociedade civil para a concretização de medidas que 
protejam o nosso planeta. 

Investigadores e associações ambientalistas alertam para 
o perigo e consequências do aquecimento global da Terra, 
nomeadamente:

•	 aumento da temperatura global da Terra

•	 extinção de espécies animais

•	 aumento do nível dos oceanos

•	 escassez de água potável

•	 maior número de catástrofes naturais, como 
tempestades, secas e ondas de calor

Dia da Liberdade - 25 de abril
A data celebra a revolta dos 
militares portugueses, que a 25 de 
abril de 1974 levaram a cabo um 
golpe de Estado militar com o 
objetivo de acabar com a ditadura 

imposta por Salazar, que durou 41 anos.

Vitoriosos, os revolucionários conseguiram a implantação 
do regime democrático e a instauração da nova 
Constituição Portuguesa, a 25 de abril de 1976.

A DGE efetuou um Webinar como forma de celebração 
deste dia. Pode vê-lo em: https://webinars.dge.mec.pt/
webinar/participacao-democratica-e-valor-do-voto

Dia da Europa
No dia 9 de maio, comemora-se a 
paz e a unidade do continente 
europeu. Esta data assinala o 
aniversário da histórica «Declaração 
Schuman». Num discurso proferido 
em Paris, em 1950, Robert Schuman, 

o então Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, expôs 
a sua visão de uma nova forma de cooperação política na 
Europa, que tornaria impensável a eclosão de outra 
guerra entre países europeus.

A sua visão passava pela criação de uma instituição 
europeia encarregada de gerir em comum a produção 
do carvão e do aço. Menos de um ano mais tarde, era 
assinado um tratado que criava uma entidade com essas 
funções. Considera-se que a União Europeia atual teve 
início com a proposta de Schuman.

A DGE efetuou um Webinar como forma de celebração 
deste dia. Pode vê-lo em: https://webinars.dge.mec.pt/
webinar/comemoracao-do-dia-da-europa

Dia Europeu do Mar
Este dia, celebrado a 20 de 
maio, tem por objetivo 
consciencializar para as 
oportunidades e desafios 
que o mar traz nas áreas de 
inovação, investigação e 

cooperação. Pretende-se, igualmente, destacar a 
importância da preservação ambiental e da biodiversidade 
dos mares.

https://webinars.dge.mec.pt/webinar/participacao-democratica-e-valor-do-voto
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/participacao-democratica-e-valor-do-voto
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/comemoracao-do-dia-da-europa
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/comemoracao-do-dia-da-europa
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Ligados aos mares e aos oceanos estão a pesca e o turismo, 
para além da investigação científica e da economia.

Dia Internacional da Biodiversidade
A efeméride é 
celebrada a 22 de 
maio e visa alertar 
a população para a 
necessidade e a 
importância da 

preservação da diversidade biológica. 

Em 2021, o tema escolhido para celebrar esta data é 
We’re part of the solution. Pretende-se assim recordar 
que todos nós podemos e devemos contribuir para um 
desenvolvimento mais sustentável, ajudando assim a 
preservar a natureza e a sua biodiversidade.

Por causa da pandemia, esta data será comemorada 
através de atividades e campanhas online, onde todos são 
convidados a participar.

Dia Mundial do Meio Ambiente
Este evento, celebrado 
a 5 de junho, tem 
origem na conferência 
sobre questões 
ambientais que, sob a 
égide da Organização 
das Nações Unidas, 
teve lugar em 

Estocolmo no já longínquo ano de 1972. O objetivo desta 
data é consciencializar para a importância da aproximação 
do ser humano ao meio ambiente. 

Neste ano o Paquistão será o anfitrião, sendo o tema 

escolhido «A Restauração do Meio Ambiente». 

Será também lançada a «Década para a Restauração dos 
Ecossistemas, 2021 - 2030», uma iniciativa da ONU.

Dia Mundial dos Oceanos 
Dezenas de países 
celebram esta data a 8 de 
junho, incluindo Portugal, 
mostrando a importância 
da influência dos oceanos 
no clima, como elemento 
essencial da biosfera e 

enquanto «pulmões do planeta».

Todos os anos a celebração deste dia é acompanhada por 
um evento temático. Em 2021 o tema é “ Os oceanos: vida 
e subsistência” e faz alusão ao Oceano como fonte de vida 
essencial.
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Próximo Boletim

A publicação do Boletim 25 está prevista para janeiro de 2022, pelo que as notícias devem 
ser enviadas até dia 17 de dezembro 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
https://dge.mec.pt/indicacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus

