
“Conhecer, respeitar e celebrar os Direitos Humanos” 

65.º Aniversário da Adesão de Portugal à ONU 

 

No dia 14 de dezembro celebrou-se o 65.º aniversário da adesão de Portugal à ONU. 

Para assinalar esta data, alunos, professores, auxiliares de ação educativa, a direção 

do Agrupamento de Escolas Martinho Áries e a Câmara Municipal de Soure associaram-

se para realizarem uma sessão pública destinada a celebrar a efeméride promovida 

pela Direção-Geral da Educação (DGE) e pela Agência Nacional para a Qualificação e o 

Ensino Profissional, I.P. (ANQEP, I.P.).  

Coordenada pelos alunos do Agrupamento, foram apresentados trabalhos realizados 

por este Agrupamento, pela Escola Profissional de Moura e pelo Agrupamento de 

Escolas Dr. Flávio Gonçalves, os quais resultaram de duas propostas pedagógicas 

apresentadas pela DGE e pela ANQEP, I.P.: a criação de uma «Sala dos Retratos de 

Portugueses na ONU» e a produção de um «Vídeo sobre um Português na ONU». 

Enquadradas as duas atividades no domínio dos Direitos Humanos e da Segurança, 

Defesa e Paz, da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento, na Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania e observando-se os valores inscritos no Perfil 

dos Alunos, as iniciativas desenvolvidas pelos alunos promoveram o conhecimento da 

ação da ONU em prol dos Direitos Humanos e da manutenção da Paz e da Segurança 

mundiais e, paralelamente, disseminaram o conhecimento de ações desenvolvidas por 

portugueses nesta organização internacional. 

Nesse sentido, foram retratadas personalidades que, em diferentes épocas, 

desempenharam funções relevantes na ONU. A título de exemplo, citamos António 

Guterres, Secretário-Geral da ONU; José Moraes Cabral, representante de Portugal no 

Conselho de Segurança; Freitas do Amaral, presidente da Assembleia Geral; Maria de 

Lurdes Pintassilgo, embaixadora junto da UNESCO; Pedro Manuel dos Reis Alves 

Catarino, Ministro Plenipotenciário para o cargo de representante permanente de 

Portugal da ONU em Nova Iorque; José Veiga Simão, Embaixador de Portugal nas 

Nações Unidas; Catarina Furtado, Embaixadora da Boa Vontade para o Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA); Mónica Ferro, Diretora do Escritório de Genebra 

do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA). 

Os vídeos produzidos, e que consistiram em entrevistas interpretadas pelos alunos, 

apresentaram, também a título de exemplo, Patrícia Galvão Telles, que integra a 

Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas; Raquel Gaião Silva, Embaixadora 



da Juventude da Organização das Nações Unidas para o combate às alterações 

climáticas; e Mónica Ferro, Diretora do Escritório de Genebra do Fundo das Nações 

Unidas para a População (UNFPA). 

Na sessão de abertura estiveram presentes Luísa Pereirinha, Diretora do Agrupamento 

de Escolas Martinho Árias; Mário Jorge Nunes, Presidente da Câmara Municipal de 

Soure; e João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação. A cerimónia foi 

concluída com a intervenção de Teresa Ribeiro, Secretária de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e da Cooperação. 

A cerimónia poderá ser visionada no canal YouTube da DGEstE:         

https://www.youtube.com/channel/UCYSJ34P_FBu_HPefj-C0kKA/live  
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