
Quando um ato nobre faz a diferença 

 

 

 

Desde 2013 que a Nobre Casa de Cidadania atua no âmbito da sensibilização e 

educação para a Cidadania, promovendo o exemplo individual como impulsionador da 

melhoria cívica do indivíduo e da sociedade. 

Um Ato Nobre é uma ação realizada em benefício de terceiros, ausente de qualquer 

interesse pessoal, refletindo o carácter de quem a pratica ao demonstrar integridade, 

honra e humanidade. 

No âmbito da Educação para a Cidadania e da parceria com a DGE, a Nobre Casa de 

Cidadania deslocou-se à Escola Básica Raúl Lino – Agrupamento de Escolas Ibn Mucana 

onde foi assinalado o Dia Internacional do Voluntariado. 

As sessões, que tiveram lugar no Forum deste estabelecimento de educação e ensino, 

contaram com a presença de dois elementos da DSPE (Helena Gil e Dina Paulino), de 

um embaixador da Nobre Casa de Cidadania (João Teixeira), de elementos dos 

Bombeiros Voluntários do Estoril e de duas homenageadas com o Galardão de Cidadãs 

Nobre – Margarida Líbano Monteiro [fundadora da Associação Portuguesa de Síndrome 

de Asperger (APSA)] e Ana Isabel Machado Carvalho, que durante a pandemia conseguiu 

alcançar uma articulação entre as instituições locais do concelho de Alenquer, 

procurando projetos continuados de serviço em prol da comunidade, incentivando 

jovens e adultos a contribuírem de forma ativa. Criou, ainda, uma despensa 

comunitária, procurando combater a fome na população mais desprotegida. 



Estas sessões foram bastante participadas pelas crianças que colocaram questões muito 

pertinentes, que retratam bem o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na 

discussão e reflexão de temas ligados aos Direitos Humanos, ao Voluntariado, à 

Sustentabilidade, ao Ambiente e outros domínios da Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania que, naturalmente, se interligam.  

Foi muito gratificante perceber que a escola tem proporcionado um ambiente 

conducente à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, onde as crianças 

conseguem mobilizar os conhecimentos que têm vindo a adquirir em ações em prol de 

si e da comunidade. 

As cidadãs galardoadas puderam, também, deixar o seu testemunho e exemplo como 

forma de estimular e motivar o exercício da cidadania ativa, desinteressada e a 

entreajuda na sociedade baseada em valores e ética. 

 

Parabéns à Nobre Casa de Cidadania! 

Parabéns aos docentes, crianças e pessoal não docente da Escola Básica Raúl Lino, 

Alcabideche! 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


