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Este é o décimo oitavo Boletim dos Clubes Europeus. Com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades 
desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país, entre abril e junho de 2019. Divulgamos, igualmente, datas 
marcantes a nível nacional e internacional bem como informações de interesse.

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. 

Aproveitamos para agradecer a todos os Clubes que nos têm enviado notícias e exemplos de boas práticas, para 
partilharmos neste Boletim. Esperamos continuar a receber estes testemunhos!

A Equipa dos Clubes Europeus.
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Clube Europeu AE Mora

Consulta Pública - Miúdos a Votos: A partir de uma 
consulta pública aos alunos da escola procurou-se 
identificar situações problemáticas. Esta iniciativa 
pretendeu ser um primeiro passo para a melhoria das 
condições da escola dando voz aos alunos. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu Colégio de 
Albergaria
O Clube Europa+ sensibiliza para a 
Igualdade de género: Continuamos a 

viver numa sociedade em que a Igualdade de Género 
se continua a fazer sentir. É um tema que importa falar 
e sensibilizar e por esse mesmo motivo o Clube Europa 
+ desenvolveu uma iniciativa na qual pretendia chamar 
a atenção dos alunos para este problema. Leia aqui a 
notícia completa.

25 de abril - a data que nos permitiu conhecer a 
Democracia - Visita ao Museu Aljube: Porque o futuro 
se cria no presente com a memória do passado, na 
semana em que se assinalou o 25 de abril, o Clube Europa 
+ organizou uma visita de estudo ao Museu do Aljube 
Resistência e Liberdade. Leia aqui a notícia completa.

Visita do Clube Europa + ao Espaço Europa: Foi no 
passado dia 26 de abril que o Clube Europa+ visitou o 
Espaço Europa e assistiu a uma Sessão sobre a União 
Europeia tendo participado também no Concurso Eu Sou 
Europeu. Leia aqui a notícia completa.

O Clube Europa + sensibiliza para a importância de votar 
a 26 de maio: Quarenta anos depois da primeira eleição, 
a Europa enfrenta um dos momentos mais importantes 
desde a sua criação. Dia 26 de maio é importante votar!. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE 
Marinhas do Sal
Dia da Europa nas Marinhas Sal: No dia 

9 de maio, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas 
Marinhas do Sal assinalou a efeméride com uma série 
de atividades lúdicas e uma exposição alusiva ao tema, 
organizada pela equipa da biblioteca escolar. Leia aqui a 
notícia completa.

Clube Europeu AE Macedo 
de Cavaleiros

Dia da Europa no Agrupamento de Escolas de Macedo de 
Cavaleiros: O dia da Europa no Agrupamento de Escolas 
de Macedo de Cavaleiros teve uma elevadíssima adesão 
por parte de toda a comunidade. A nossa Escola foi 
visitada por pais e encarregados de educação, por alunos 
da Universidade Sénior e por outras pessoas que vieram 
ver o nosso trabalho. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Ansião
Comemoração do Dia da Europa: No 
Agrupamento de Escolas de Ansião o Dia 

da Europa foi comemorado com um leque diversificado 
de atividades que tiveram lugar nas duas escolas, ao longo 
do dia. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração do Dia Mundial da Água: Numa iniciativa do 
Clube Europeu, da disciplina de Geografia, e da Biblioteca 
Escolar, a Escola Básica Nº 2 de Avelar comemorou o 
Dia Mundial da Água (22 de março). Leia aqui a notícia 
completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_mora_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/colegio_albergaria_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/colegio_albergaria_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/colegio_albergaria_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/colegio_albergaria_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_marinhas_do_sal_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_macedo_cavaleiros_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_ansiao_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_ansiao_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE Amadeo 
de Souza Cardoso
Comemoração do Dia da Europa: A 

comemoração do dia da Europa, iniciou-se com o hastear 
das bandeiras de Portugal e da União Europeia ao som 
do Hino da Europa – 9.ª sinfonia de Bethoveen. Realizou-
se um debate, Europaper e uma exposição alusivas ao 
tema “Europa: Casa da Democracia”. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu do Colégio dos 
Plátanos 
Alunos assinalam Dia Internacional da 

Família: O dia 15 de maio lembrou a todos os alunos 
da Educação Pré-Escolar e do 1º ciclo a importância da 
Família e seus valores. Os trabalhos dos alunos foram 
feitos no âmbito do Clube Europeu. Leia aqui a notícia 
completa.

Os nossos Doutores Palhaços: Os alunos do Colégio 
abraçaram a causa da Operação Nariz Vermelho. Leia aqui 
a notícia completa.

Alunos do 8.º ano recebem Menção Honrosa por 
trabalho sobre refugiados: O concurso Media@ção 2019 
foi lançado a nível nacional e envolve vários organismos 
como a Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, UNESCO e 
Presidência do Conselho de Ministros. Leia aqui a notícia 
completa.

Clube Europeu inaugura exposição no Dia da Europa 
subordinada ao tema “Europa, Casa da Democracia”: No 
dia em que assinala o Dia da Europa, os alunos do Colégio 
expuseram trabalhos realizados no âmbito do concurso 
do Clube Europeu, este ano com o tema “Europa, Casa da 
Democracia”. Leia aqui a notícia completa.

Os nossos direitos e deveres: O tema deste ano do 
Clube Europeu “Europa, casa da democracia”, motivou 
o trabalho sobre os direitos e deveres dos cidadãos. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE de 
Alijó
Páscoa Europeia: Os elementos do 

Clube Europeu e BE, juntamente com alunos de várias 
turmas, decidiram deitar mãos à obra e colorir a entrada 
principal da escola sede com ovos de Páscoa alusivos aos 
diferentes países europeus. Leia aqui a notícia completa.

Escola em Movimento pelas Mulheres: No dia da Escola 
em Movimento no hall da entrada da escola secundária do 
Agrupamento, organizou-se a receção aos encarregados 
de educação. Como também se comemorava o Dia da 
Mulher encontravam-se expostas duas figuras, cujos 
vestidos eram construídos de atributos à beleza e 
inteligência feminina. Leia aqui a notícia completa.

Os direitos Humanos na Europa: No âmbito da reflexão 
realizada sobre os Direitos Humanos, a turma do 10º ano 
turma C, elaborou um painel constituído de quadros de 
tecido com várias texturas, em que cada um dos quadros 
referia cada um dos 30 artigos que que constam da Carta 
dos Direitos Humanos. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa: No dia 9 de maio, comemorou-se o Dia 
da Europa. Neste dia comemora-se a paz e a unidade, e 
assinala-se o aniversário da «Declaração Schuman». Os 
alunos realizaram atividades muito interessantes, que 
incluíram uma pequena encenação na sala de professores 
e na Câmara Municipal. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE                  
D. Maria II

Visita de Estudo ao Espaço Europa: O Espaço Público 
Europeu acolheu mais uma vez os alunos do Clube 
Europeu da Escola Básica e Secundária de Gama Barros do 
Cacém, concelho de Sintra. Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa no Agrupamento D. Maria II: O Clube 
Europeu “Estrelas da Gama” assinalou o Dia da Europa 
com a Exposição “Os Pais Fundadores” e uma palestra do 
Representante do Centro Europe Direct, Dr. Nuno Aragão, 
que fez uma visita ao nosso Agrupamento. Leia aqui a 
notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_amadeo_de_souza_cardoso_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/colegio_dos_platanos_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/colegio_dos_platanos_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/colegio_dos_platanos_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/colegio_dos_platanos_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/colegio_dos_platanos_noticia_5.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_alijo_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_alijo_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_alijo_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_alijo_noticia_4.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_d._maria_ii_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_d._maria_ii_noticia_2.pdf
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Clube Europeu AE de 
Gondifelos
Encontro com “3 militares de abril” assinala 
os 45 anos da revolução dos cravos: No ano 

em que se celebra os 45 anos do “25 de abril de 1974”, o 
Agrupamento de Escolas de Gondifelos assinalou a data 
com um encontro com três militares que viveram esse 
momento histórico: o Coronel Rui Guimarães, o Furriel 
Manuel Correia da Silva e o Cabo José da Costa Alves. Leia 
aqui a notícia completa.

“Café democracia” na casa das artes de Vila Nova de 
Famalicão: O Clube Europeu AEG e o Clube de Teatro do 
Agrupamento de Escolas de Gondifelos levaram à cena a 
peça “Café Democracia” na Casa das Artes de Vila Nova 
de Famalicão. Num ano de várias eleições, a Democracia 
e a Política foram o mote para divertir e fazer pensar. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE 
de Campo
À descoberta da Europa: O 

Clube Europeu realizou mais uma viagem pela Europa, de 
3 a 6 de maio, com destino à cidade de Cracóvia - Polónia. 
Um conhecimento  pormenorizado e rigoroso de espaços 
e memoriais ligados à história do Judaísmo na Polónia, 
da II Guerra Mundial e do Holocausto. Leia aqui a notícia 
completa.

Semeando poesia: Integrada no Projeto Concelhio 
“Leituras em Movimento”, a Biblioteca Escolar, em 
articulação com o Clube Europeu, dinamizou a atividade 
“Semeando Poesia”, espalhando poesia por lojas, 
Farmácias e Hospitais, com o intuito de fomentar o prazer 
da leitura e de aproximar a escola da comunidade. Leia 
aqui a notícia completa.

Países sem Fronteiras: A União Europeia: O Clube 
Europeu, em articulação com a Biblioteca Escolar celebrou 
o DIA DA EUROPA na EBS de Campo. Alunos e professores 
do Clube desafiaram os utilizadores da biblioteca a 
identificarem e localizarem os países da União Europeia. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE Vilela
Cadeiras da Democracia: Os alunos 
procuraram através da decoração de 
cadeiras de madeira, (cadeira - símbolo 

de Paredes) mostrar a sua criatividade e promover os 
valores da democracia. Leia aqui a notícia completa.

Caminhada pela democracia: Através desta atividade 
os alunos do Clube Europeu procuraram responder 
às questões democracia e eleições europeias: a sua 
importância. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração dia da Europa: Cantar, recitar e atuar foi 
a forma que os alunos escolheram para comemorar o 
Dia da Europa e sensibilizar a comunidade escolar para 
a importância da União Europeia e da democracia. Leia 
aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE    
Dr. Serafim Leite

Exposição de trabalhos nos Dias Abertos: O Clube 
Europeu do AE Dr. Serafim Leite - S.J.M e a Biblioteca 
Escolar promoveram uma Exposição de Trabalhos sobre 
a Europa, realizados por alunos do 5.º, 7.º, 10.ºB, 11.ºB 
e 12.ºB. A atividade decorreu no polivalente, a 4 e 5 de 
abril de 2019, enquadrada nos “Dias Abertos”. Leia aqui a 
notícia completa.

Palestra “O estatuto da mulher antes do 25 de abril de 
1974”: A 23/4/19, realizou-se uma palestra dinamizada 
pelo C. Europeu e Biblioteca Escolar, do AE Dr. Serafim 
Leite SJM, subordinada ao tema “O estatuto da mulher 
antes do 25 de abril de 1974 e o impacto na vida desta 
com a entrada de Portugal na CEE”, tendo como público-
alvo os alunos 9.º ano. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE 
Vidigueira

Clube Europeu apela ao voto: Os alunos do Clube Europeu 
apelam à população da Vidigueira para exercerem o seu 
direito/dever de voto nas Eleições para o Parlamento 
Europeu. Leia aqui a notícia completa.

Club Europe - Avaliação Final em Paris: O Clube Europeu  
participou no encontro final de avaliação do  Projeto 
Erasmus+ “CLUB EUROPE: Creating European Clubs and 
Strengthening Existing Activities” em Paris. Leia aqui a 
notícia completa.

“Como foi? Como é?”: Os alunos do Clube Europeu fizeram 
uma visita ao Lar “Entardecer Solidário” com o intuito de, 
além do convívio intergeracional, ficarem a conhecer um 
pouco mais sobre os regimes políticos que Portugal tem 
tido nas últimas décadas. Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu em ação na 36ª Ovibeja: Os alunos do 
Clube Europeu realizaram o questionário “Democracia 
e Eleições Europeias” na 36ª Ovibeja. Leia aqui a notícia 
completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_gondifelos_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_gondifelos_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_de_campo_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_de_campo_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_de_campo_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_vilela_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_vilela_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_vilela_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_dr_serafim_leite_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_dr_serafim_leite_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_vidigueira_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_vidigueira_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_vidigueira_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_vidigueira_noticia_4.pdf
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Clube Europeu AE 
Almeirim
Projeto Emocionário: No passado 

mês de maio foi o lançamento do manual “Emocionário: 
projeto de promoção de competências socioemocionais 
em contexto escolar”, à comunidade escolar, o qual 
pretende capacitar os alunos para o desenvolvimento 
de competências socioemocionais. Leia aqui a notícia 
completa.

A Casa da Democracia: Ao longo do ano letivo fomos 
construindo a “nossa” casa realizando diversas atividades 
em articulação com os colegas de todos os ciclos de 
escolaridade e com a comunidade educativa alargada. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu AE 
Azambuja 
Europa, Casa da Democracia (?): 
Trabalho realizado com a colaboração 

dos alunos do 2º ano do Curso Profissional de Multimédia 
e de Apoio à Infância, abrangendo três vertentes: Ajuda 
Humanitária, Migrantes/Refugiados e Crescimento da 
Extrema-Direita na Europa. Leia aqui a notícia completa.

Comemoração do 25 de abril: Trabalho realizado em 
parceria com a turma de 2º ano do Curso Profissional de 
Apoio à Infância e com a disciplina de Expressão Plástica. 
Leia aqui a notícia completa.

Dia da Europa: A elaboração dos dois jogos de Kahoot 
sobre o Dia da Europa foi realizada em parceria com os 
alunos do 2º ano do Curso Profissional de Multimédia. 
Leia aqui a notícia completa.

Clube Europeu Escola 
Profissional Amar Terra Verde 
EPATV promove XIII edição do concurso 
Pintar a Páscoa: Alunos do clube europeu 

participam na XIII edição do concurso Pintar a Páscoa 
evidenciando elementos características do património 
cultural da região. Leia aqui a notícia completa.

A EPATV discute sustentabilidade em projeto Erasmus+ 
na Macedónia: Alunos e Professores da EPATV, membros 
do clube europeu, participam em sessão de trabalhos 
sobre boas práticas ambientais na Macedónia. Leia aqui 
a notícia completa.

EPATV concilia diferenças culturais em projeto Erasmus+ 
na Polónia: Alunos e professores do clube europeu da 
EPATV participam em projeto na Polónia sobre diferenças 
culturais e dinamizam ações de interculturalidade com 
diferentes países. Leia aqui a notícia completa.

EPATV celebrou valores da Europa: O clube europeu 
da EPATV em colaboração com município de Vila Verde 
assinalam DIA da Europa. Leia aqui a notícia completa.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_almeirim_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_almeirim_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_azambuja_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_azambuja_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/ae_azambuja_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_2.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_3.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/Clubes_Europeus/Boletim_18/escola_profissional_amar_terra_verde_noticia_4.pdf
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Dia Mundial da Terra

A data, celebrada a 22 de abril, foi criada em 1970, pelo 
senador norte-americano Gaylord Nelson que resolveu 
realizar um protesto contra a poluição da Terra, depois 
de verificar as consequências do desastre petrolífero de 
Santa Barbara, na Califórnia, ocorrido em 1969.

Inspirado pelos protestos dos jovens norte-americanos 
que contestavam a guerra, Gaylord Nelson, desenvolveu 
esforços para conseguir colocar o tema da preservação da 
Terra na agenda política norte-americana.

Atualmente, os investigadores e associações 
ambientalistas alertam para o perigo e consequências do 
aquecimento global da Terra, nomeadamente o aumento 
da temperatura global da Terra, a extinção de espécies 
animais, o aumento do nível dos oceanos, a escassez de 
água potável, um maior número de catástrofes naturais.

25 Abril - Dia da 
Liberdade

A data celebra a revolta dos militares portugueses, que a 
25 de abril de 1974 levaram a cabo um golpe de Estado 
militar, pondo fim ao regime ditatorial do Estado Novo. 
Este havia sido liderado por António de Oliveira Salazar, 
que governou Portugal desde 1933 até 1968.

O símbolo do dia 25 de abril é o cravo, a flor que a 
população colocou nas armas dos militares neste dia.

Dia Mundial da Cruz 
Vermelha e do Crescente 
Vermelho

A escolha da data deve-se ao facto de dia 8 de maio ser a 
data de nascimento de Henry Dunant, o fundador da Cruz 
Vermelha.

Neste Dia realizam-se atividades que enaltecem a 
importância e o valor da ajuda humanitária, assim como 
se planeia uma melhor resposta em caso de emergência 
e catástrofe.

Dia da Europa

Este dia, celebrado a 9 de maio, também conhecido como 
Dia da União Europeia, comemora a Declaração Schuman, 
a declaração que deu origem à União Europeia. Esta 
declaração foi uma proposta da criação de uma entidade 
europeia supranacional avançada a 9 de maio de 1950 
pelo estadista luxemburguês Robert Schuman.

As instituições europeias abrem as suas portas ao público 
em diferentes dias do mês de maio, em Estrasburgo, 
no Luxemburgo e em Bruxelas. As representações e 
delegações da UE na Europa e no resto do mundo realizam 
eventos para todas as pessoas interessadas em participar.
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Dia Europeu do Mar

As oportunidades e os desafios colocados pelos mares, 
oceanos, costas e portos estão em debate neste dia, 20 
de maio, que tem por meta enaltecer a importância dos 
mares e dos oceanos na sociedade. Ligados aos mares 
e aos oceanos estão a pesca e o turismo, para além da 
investigação científica e da economia.

Todos os anos é escolhida uma cidade europeia para 
acolher os altos representantes da Europa política e 
discutir as questões marítimas. Lisboa receberá a comitiva 
europeia em 2019, com o tema: “Empreendedorismo, 
inovação e investimento azuis”.

Neste dia celebra-se também em Portugal o Dia da 
Marinha, em homenagem a Vasco da Gama, que a 20 de 
maio de 1498 ligou a Europa ao Oriente via marítima, ao 
chegar à Índia.

Dia Internacional dos 
Soldados da Paz das 
Nações Unidas

Este é um evento celebrado no dia 29 de maio, com o 
objetivo de prestar tributo a todos os homens e mulheres 
que faleceram ao serviço das Nações Unidas. Anualmente 
morrem cerca de 100 capacetes azuis com a bandeira das 
Nações Unidas, vítimas de violência, doença ou acidente, 
nas zonas mais inóspitas do mundo.

Em 1988 homenageou-se o trabalho das forças de 
manutenção da paz da ONU com a entrega do prémio 
Nobel da Paz.

Dia Mundial do Ambiente

Celebrado anualmente a 5 de junho, foi criado pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972. Este 
dia é a principal forma das Nações Unidas incentivar a 
consciência mundial e ação para o meio ambiente.

Todos os anos, o evento tem um tema associado, o de 
2019 é dedicado à “Poluição do Ar “. A China será uma 
grande anfitriã global das comemorações.

Dia Mundial dos 
Oceanos
 

Este dia foi criado em 1992, durante a Cimeira da Terra, no 
Rio de Janeiro. Celebrado a 8 de junho, pretende chamar 
a atenção para a importância dos mares e oceanos. Esta 
efeméride permite ainda consciencializar as pessoas do 
impacto das ações humanas nos oceanos, mobilizando a 
população mundial para a sua conservação.

O tema escolhido para as comemorações do Dia Mundial 
dos Oceanos 2019 é “Juntos, podemos proteger e renovar 
o nosso oceano”. O objetivo é encorajar as consciências 
pessoais, ações e compromissos para reduzir o plástico de 
uso único.

Os sistemas marinhos estão ameaçados pela pesca 
intensiva, pela poluição e pelos derrames de óleos no mar.
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Informamos que brevemente estará disponível o novo site da Cidadania em: http://cidadania.
dge.mec.pt. Lá poderá consultar informação sobre todos os domínios da Cidadania, bem 
como aceder aos nossos Boletins

A publicação do Boletim 19 está prevista para janeiro de 2020, pelo que as notícias devem 
ser enviadas até dia 16 de dezembro. Esperamos poder continuar a contar com a vossa 
colaboração. Não se esqueçam de consultar a informação necessária ao envio de notícias 
em: http://dge.mec.pt/orientacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus 

A DGE reserva o direito de selecionar os trabalhos enviados.

http://cidadania.dge.mec.pt
http://cidadania.dge.mec.pt
http://dge.mec.pt/orientacoes-para-envio-de-noticias-para-o-boletim-dos-clubes-europeus

