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julho 2014

03boletim
Editorial

Este é o terceiro Boletim dos Clubes Europeus e com ele pretendemos divulgar projetos, temas e atividades desenvolvidos pelos Clubes Europeus de todo o país, 

entre março e julho de 2014. Divulgamos igualmente os acontecimentos mais marcantes a nível internacional.

Aproveitamos. ainda, este Boletim para dar a conhecer o tema que a Rede Nacional de Clubes Europeus selecionou para os Projetos a Concurso no ano letivo 

2014/15, facilitando desta forma a organização dos projetos anuais dos nossos Clubes:

	 •	“Ano Europeu para o Desenvolvimento”,	cujo	lema	é:	“O	nosso	mundo,	a	nossa	dignidade,	o	nosso	futuro”.

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. Pode igualmente utilizar o nosso moodle.

A Equipa dos Clubes Europeus.
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 Notícias

Dia Mundial da Consciencialização do Autismo – 2 de abril.
A Assembleia Geral das Nações Unidas designou em 2008, ano em que várias entidades se associaram ao movimento Light it up Blue, 
no dia 2 de abril, como Dia Mundial da Consciencialização do Autismo,	tendo	sido	instituída	a	cor	azul	para	identificar	esta	celebração.	
Pretende-se, por isso, que seja um marco na sensibilização e na homenagem a todas as pessoas e respetivas famílias que todos os 
dias vivem esta realidade.

Dia internacional do Livro Infantil.
  
No dia 2 de abril comemorou-se em todo o mundo o nascimento 
de Hans Christian Andersen. A partir de 1967, este dia passou a 
ser designado por Dia Internacional do Livro Infantil, chamando-
se a atenção para a importância da leitura e para o papel 
fundamental dos livros para a infância.

Encontro Nacional de Jornais Escolares
Este Evento, uma iniciativa da Direção-Geral da Educação e do Jornal 
Público, teve lugar no dia 3 de maio, na Escola Secundária Dr. Manuel 
Laranjeira, em Espinho.
O	seu	principal	objetivo	foi	o	de	divulgar	projetos	jornalísticos	que	estão	a	
ser dinamizados nas escolas portuguesas, trocar experiências e aprofundar 
conhecimentos que permitam melhorar o trabalho que está a ser desenvolvido 
nas escolas.  
Para mais informação, consulte: http://jornaisescolares.dge.mec.pt/
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Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.
Este	dia	foi	instituído	pela	Organização	das	Nações	Unidas		(ONU)	e	celebra-se	a	21	de	março	em	referência	ao	Massacre	de	
Sharpeville.
A 21 de março de 1960, em Joanesburgo, na África do Sul, 20.000 pessoas faziam um protesto contra a Lei do Passe, que 
obrigava a população negra a ter um cartão com os locais onde era permitida a sua circulação. Porém, mesmo tratando-se de 
uma	manifestação	pacífica,	a	polícia	do	regime	de	apartheid	abriu	fogo	sobre	a	multidão	desarmada	resultando	em	69	mortos	e	
186 feridos.

O Dia do Nariz Vermelho.
Esta é uma iniciativa de sensibilização junto da população escolar para a importância da solidariedade social e que assume a 
forma	de	uma	ação	de	angariação	de	fundos	que	reverte	a	favor	da	Operação	Nariz	Vermelho	com	o	objetivo	de	contribuir	para	a	
continuidade da sua missão.
O	Dia do Nariz Vermelho é um dia diferente nas Escolas, em que se realizam diversas atividades que ao mesmo tempo divertem, 
educam e sensibilizam os alunos para as questões sociais.
Para	mais	informação,	consulte:	http://www.narizvermelho.pt/DiadoNarizVermelho

Dia da Terra.
O	Dia da Terra	foi	iniciado	pelo	senador	norte-americano	Gaylord	Nelson,	no	dia	22	de	abril	de	1970,	com	a	finalidade	de	criar	
uma consciência comum aos problemas da contaminação, conservação da biodiversidade e outras preocupações ambientais para 
proteger a Terra.
A primeira comemoração deu-se dois anos depois, em Estocolmo, na I Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, para 
consciencializar	os	líderes	mundiais	sobre	a	gravidade	das	questões	ambientais.	Em	2009	a	ONU	reconheceu	a	importância	da	
data e estabeleceu o Dia Internacional da Mãe Terra.

Dia Nacional do Dador de Sangue.
Dia 27 de março é a data instituída, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/86, para reconhecer a 
importância da contribuição desinteressada dos dadores benévolos de sangue para o tratamento de doentes.
A institucionalização do Dia Nacional do Dador de Sangue	constitui,	assim,	a	expressão	oficial	desse	reconhecimento	
e serve para evidenciar, junto da população em geral, o valor social e humano da dádiva de sangue, estimulando a sua 
prática e tornando mais conhecida a sua imprescindibilidade.
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Dia Mundial do Livro
O Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor  é um evento comemorado todos os anos no dia 23 de abril, organizado 
pela	UNESCO	para	promover	a	o	prazer	da	leitura	,	a	publicação	de	livros	e	a	proteção	dos	direitos	de	autor.	O	dia	foi	
criado	na	XXVIII	Conferência	Geral	da	UNESCO	que	ocorreu	entre	25	de	outubro	e	16	de	novembro	de	1995	.
A data de 23 de abril foi escolhida porque nesse dia, no ano de 1616, morreram Miguel de Cervantes, William 
Shakespeare	e	Garcilaso	de	la	Vega	.	

Celebração dos 40 anos do 25 de abril.
Revolução de 25 de abril, conhecida, como Revolução dos Cravos, refere-se a um período da história de Portugal 
resultante de um movimento social, ocorrido a 25 de abril de 1974, que depôs o regime ditatorial do Estado Novo, 
vigente desde 1933, e iniciou um processo que viria a terminar com a implantação de um regime democrático e com a 
entrada em vigor da nova Constituição, a 25 de abril de 1976.

Dia da Europa. 
No dia 9 de maio de 1950, pelas 16h00, Robert Schuman, o então ministro francês dos Negócios Estrangeiros, 
apresentou, no Salon de l’Horloge do Quai d’Orsay, em Paris, uma proposta com as bases fundadoras do que é hoje 
a União Europeia.
Esta	proposta,	conhecida	como	“Declaração	Schuman”,	baseada	numa	ideia	originalmente	lançada	por	Jean	Monnet,	
trazia consigo valores de paz, solidariedade, desenvolvimento económico e social e equilíbrio ambiental e regional e 
incluía a criação de uma instituição europeia supranacional incumbida de gerir as matérias-primas que nessa altura 
constituíam a base do poderio militar: Comunidade Europeia do Carvão e do Aço.

Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento.
Dando seguimento à adoção da Declaração Universal da Diversidade Cultural, em novembro de 2001, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas proclamou o dia 21 de maio como o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o 
Desenvolvimento. 
O	Dia	é	uma	oportunidade	para	se	aprofundar	a	compreensão	sobre	os	valores	da	Diversidade	Cultural	e	para	se	
aprender	melhor	sobre	como	“viver	juntos”.
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Dia Nacional da Energia.
A 29 de maio celebra-se o Dia Nacional da Energia. Esta data visa alertar a população para a necessidade de desenvolver estratégias de 
eficiência	energética.
Neste dia decorrem várias ações de sensibilização dos consumidores para as questões relacionadas com a energia. 

Dia Mundial da Criança.
A data é celebrada em vários países, contudo a data de comemoração difere de país para país. Em Portugal é celebrada a 1 de junho.
Nesta data são organizados diversos eventos e atividades para as crianças, de forma a celebrar o Dia Mundial da Criança.
A Declaração dos Direitos da Criança foi aprovada pelas Nações Unidas a 20 de novembro de 1959.

Dia Mundial sem Tabaco. 
Dia 31 de maio celebra-se o Dia Mundial sem Tabaco. Este dia visa alertar a população para os malefícios do tabaco e sensibilizar para a 
necessidade de proteger as pessoas que não fumam do tabagismo passivo.
O	consumo	de	tabaco	é	uma	das	principais	causas	de	doença	e	de	mortalidade	prematura	em	todo	o	mundo.	O	tabaco	é	responsável	pela	
morte de um em cada 10 adultos.

Dia Mundial dos Bombeiros.
Esta efeméride é comemorada a o 28 de maio. Hoje em dia, os Bombeiros estão preparados e equipados para o exercício 
de várias missões: o combate a incêndios, o socorro às populações em caso de acidentes e catástrofes, o transporte de 
sinistrados e doentes, a intervenção técnica e a colaboração com a proteção civil nos domínios da prevenção de riscos.
A primeira Companhia de Bombeiros de Lisboa, foi criada em 17 de julho de 1834 pela Câmara Municipal, mas já em 1714 o 
Senado	da	Câmara	apresentava	a	Dom	João	V,	um	conjunto	de	medidas	preventivas	no	sentido	de	se	evitarem	catástrofes,	
como a de instalação de bombas de água em determinados bairros da cidade.
Em Portugal, os bombeiros são popularmente conhecidos como Soldados da Paz.

Dia Internacional da Biodiversidade.
Este dia, celebrado a 22 de maio, visa alertar a população para a necessidade e importância da conservação da diversidade 
biológica.
O	Dia Internacional da Biodiversidade foi proclamado pelas Nações Unidas a 22 de maio de 1992, dia em que se adotou 
o	texto	final	da	Convenção	da	Diversidade	Biológica.
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O Dia Nacional de Prevenção do Cancro Cutâneo.
No dia 30 de maio, assinala-se a nível mundial o Dia Nacional de Prevenção do Cancro Cutâneo.
Numa altura em que o cancro de pele tem vindo a aumentar, estima-se que este ano surjam 11 mil novos casos, dos quais cerca 
de mil são melanomas.
O	melanoma	é	um	dos	tipos	de	cancro	mais	grave,	sendo	responsável	por	80	por	cento	das	mortes	por	cancro	cutâneo.

DIA INTERNACIONAL DAS CRIANÇAS INOCENTES VÍTIMAS DE AGRESSÃO
A 4 de junho é assinalado o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão.	Este	dia	foi	instituído	em	1982,	pela	Organização	
das	Nações	Unidas	(ONU).	O	dia	relembra	as	crianças	vítimas	de	todos	os	tipos	de	agressão,	devendo	ser	uma	data	não	de	comemoração	
mas	sim	de	reflexão.	
Dados	da	Organização	Internacional	do	Trabalho	(OIT)	apontam	para	que	nos	países	em	desenvolvimento	mais	de	250	milhões	de	crianças	
de 5 a 14 anos de idade trabalhem.

Dia Mundial do Meio Ambiente (DMMA).
Este dia é celebrado todos os anos a 5 de junho. É um evento anual que tem como objetivo assinalar ações positivas de proteção e 
preservação do ambiente e alertar as populações e os governos para a necessidade de salvar o ambiente.
A celebração do Dia Mundial do Ambiente	teve	início	em	1972.	O	dia	5	de	junho	foi	escolhido	para	festejar	a	data	pois	marca	o	dia	em	que	
teve início a Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente.

Dia Mundial de Combate à Desertificação
Este	dia	tem	sido	celebrado	desde	1995,	a	17	de	junho,	com	o	fim	de	promover	a	consciência	pública	para	a	necessidade	de	combater	a	
desertificação	e	os	efeitos	da	seca.
O	Dia Mundial de Combate à Desertificação	é	uma	ocasião	única	para	lembrar	a	todos	que	a	desertificação	pode	ser	combatida	eficazmente.	
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Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas
A	data	de	26	de	junho	foi	definida	pela	Assembleia	Geral	da	ONU	através	da	Resolução	42/112,	de	7	de	dezembro	
de	1987,	 implementando	a	 recomendação	da	Conferência	 Internacional	 sobre	o	Abuso	e	o	Tráfico	 Ilícito	de	
Drogas, realizada a 26 de junho do mesmo ano, ocasião em que se aprovou o Plano Multidisciplinar Geral sobre 
Atividades Futuras de Luta contra o Abuso de Drogas.
O	tema	da	campanha	2014	é	“Uma	mensagem	de	esperança:	os	transtornos	decorrentes	do	uso	de	drogas	são	
evitáveis e tratáveis”.

800 anos de Língua Portuguesa!
Comemorou-se no dia 27 de junho, os 800 anos da língua portuguesa. 
O	mais	antigo	documento	oficial	conhecido	em	língua	portuguesa	data	de	27	de	junho	de	1214.	Trata-se	de	um	documento	régio	-	o	
testamento do terceiro rei de Portugal, Dom Afonso II - arquivado na Torre do Tombo.

Dia Mundial do Dador de Sangue
O	Dia Mundial do Dador de Sangue	 foi	 instituído	pela	OMS,	em	maio	de	2005.	A	escolha	da	data	da	efeméride,	14	de	junho,	tem	por	objetivo	
homenagear Karl Landsteiner, nascido na mesma data. Nesta ocasião, países de todas as regiões do mundo organizam eventos e atividades para 
celebrar a data, sensibilizar para a necessidade de dar sangue e agradecer aos dadores de sangue.
Em	2014,	a	data	é	comemorada	sob	o	lema	“Sangue	seguro	para	salvar	mães”.	

Poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen no Panteão Nacional
Sophia de Mello Breyner Andresen é a segunda mulher a ter honras de Panteão Nacional. Faleceu aos 84 anos na sua residência em 
Lisboa. Ao longo da sua carreira, foi condecorada três vezes pela República Portuguesa.
A poetisa, cuja obra foi objeto de prestigiantes distinções, gostava de escrever sobre o verde, o mar, as ilhas, o amor e o trágico, mas 
não gostava que lhe perguntassem porque é que escrevia.
“O	verdadeiro	artista	não	inventa,	vê”,	afirmou	numa	das	muitas	entrevistas	que	deu,	explicando	que	o	artista	“consegue	apreender	na	
natureza, nos elementos, o elo primordial que une o Homem ao Universo”.

Dia Mundial da População.
Celebrado anualmente, desde 1989, no dia 11 de julho, o Dia Mundial da População alerta para a importância das questões populacionais 
no contexto dos planos e programas de desenvolvimento e para a necessidade de encontrar soluções para estas questões.
Este	ano,	o	tema	escolhido	é	“Acesso	Universal	aos	Serviços	de	Saúde	Reprodutiva”,	que	visam	destacar	o	papel	essencial	que	a	saúde	
reprodutiva desempenha na criação de um mundo justo e equitativo.
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Contributos dos Clubes Europeus 

Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste.

Nos dias 4 a 8 de março 13 alunos propostos ao quadro de excelência e valor no ano 12/13 foram a 
Barcelona	na	semana	do	Carnaval	–	No	retorno,	o	Vasco	escreveu	esta	notícia:
“Aproveitando	as	férias	determinadas	para	o	período	do	Carnaval,	13	alunos,	juntamente	com	3	professores,	
foram numa visita de estudo a Barcelona para explorar a cidade e conhecer uma nova cultura. Estes alunos 
foram escolhidos pelas suas boas notas no ano de 2012/2013 quando frequentavam o 8º ano.

No	dia	de	ida,	marcado	para	4	de	março	(terça-feira),	o	grupo	apanhou	o	avião	bem	cedo,	para	chegar	ao	seu	destino,	
e este terá chegado por volta do meio-dia à cidade. Estiveram hospedados no hotel Eurostars Mitre, onde passaram 4 
noites. Sem dúvida um hotel acolhedor merecedor de grande prestígio.
Em Espanha, os hábitos são bastante diferentes, as pessoas valorizam mais o trabalho, e a vida noturna é intensa e 
vivida em grande escala. As pessoas são simpáticas e acolhedoras, e demonstram grande respeito entre si. No entanto, 
é frequente o aviso de possíveis carteiristas nos transportes públicos e ruas, o que se deve entender como um aviso para 
se ter cuidado.
Toda a cidade de Barcelona é cheia de comércio, som, luz, detalhes e alegria. As ruas nunca estão paradas e há sempre 
alguma coisa para se fazer. Em cada canto, encontram-se plantas, estátuas, vasos, bancos, não existe espaço livre neste 
local, e pessoas a passar de um lado para o outro também não.
Os	visitantes	terão	iniciado	a	sua	visita	pelas	praças	de	Barcelona,	o	Mercado,	os	Liceus	e	Bairros	também	foram	alvo	de	
visita, e só era permitido o descanso à noite, no hotel. No seu segundo dia, estava destinada a visita à Igreja da Sagrada 
Família, que nunca deveria ser deixada escapar, já que esta é um símbolo de Barcelona. De tarde, os alunos andaram de 
teleférico e concluíram o dia com um passeio pela cidade.

Barcelona é sem dúvida uma cidade grande, então era pedida a presença de toda a gente, no máximo, às 8:30h na porta do hotel já com o pequeno-almoço tomado. 
Na quinta-feira, dia de retorno das férias de Carnaval, os alunos foram visitar de manhã o estádio de Barcelona. Grande e imponente, este estádio foi, sem dúvida, 
um dos pontos altos da viagem. Acabando o almoço, depois da visita anterior, foi visitado o palácio nacional, onde existiam obras desde o século XII até Picasso.
Era chegada a sexta-feira, e depois do pequeno-almoço, o grupo visitou o Parque Guell, construído originalmente para vivendas de luxo, mas que nunca obteve esse 
fim,	do	famoso	arquiteto	Gaudí.	Para	concluir	o	dia,	os	alunos	fizeram	um	passeio	de	barco	pelo	Mar	Mediterrâneo	e	foram	às	compras.
Era chegado o último dia da viagem, depois de uma última volta pela cidade, os alunos embarcaram num voo que os trouxe de volta ao Porto.
Esta foi sem dúvida uma viagem espantosa, a uma cidade Mundial. Uma oportunidade concedida a poucos, mas bem aproveitada.”

Vasco	Ferreira	9ºG
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Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

Durante a manhã de 12 de março de 2014 decorreu a Feira de Ciência no âmbito do Concurso Nacional Mini 
Empreendedores/Science4You, que contemplou a demonstração dos vários projetos criados pelos alunos do 
5º. A, 5º. B e 6º, da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.
O	 objetivo	 da	 iniciativa	 Mini	 Empreendedores,	 de	 carácter	 nacional,	 consistiu	 em	 elaborar	 um	 projeto	 de	
brinquedo	de	caráter	científico	e	educativo,	recorrendo	a	materiais	facilmente	acessíveis	e	que	não	levantassem	
reservas do ponto de vista da saúde e segurança. Durante a Feira de Ciência foi estabelecido um júri composto 
por cinco professores que avaliou vários trabalhos e selecionou os três melhores. 
Após a seleção, os três melhores projetos de brinquedo desta Escola serão enviados para o Concurso Nacional 
Mini Empreendedores. 
No primeiro período, juntaram-se 21 alunos interessados em participar, os quais formaram equipas de 3 
elementos. Estes 3 elementos trabalharam em conjunto, de forma a desenvolverem o seu projeto de brinquedo 
científico	educativo.	

Professores: Emília Melício e António Pereira

Clube Europeu da EBS Levante da Maia.

Realizou-se no dia 22 de abril, pelas 15 horas, uma sessão dirigida aos alunos do ensino secundário da EBS Levante da Maia, 
orientada pelo Eurodeputado Carlos Coelho.
A sessão contou com a presença cerca de 60 alunos, representantes da Autarquia da Maia, representantes de estruturas 
políticas	 locais,	 imprensa	 local,	 funcionários,	 professores	 e	 Encarregados	 de	 educação.	O	 palestrante	 focou	 os	 seguintes	
temas:	“As	eleições	para	o	Parlamento	Europeu”	e	os	“Desafios	da	Construção	Europeia”.	
No	final	foi	servido	um	“Porto	de	Honra”	pelos	alunos	do	Curso	de	Formação	de	Pastelaria	e	Serviço	de	Mesa.	
Esta iniciativa superou as nossas melhores expetativas pedagógicas e por isso é com todo o gosto que queremos partilhar 
convosco este evento.

Professor: António Inácio Carmo
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No âmbito do Clube Europeu, realizaram-se atividades que visaram promover o espírito europeu de cidadania ativa, contribuindo deste modo para a formação de 
jovens mais responsáveis, mais autónomos e mais solidários. Foram ainda levadas a cabo iniciativas para aprofundar o conhecimento dos valores da Europa e para 
uma melhor compreensão do funcionamento das Instituições Europeias.
Finalmente, o Agrupamento pretende despertar o interesse dos discentes para a aprendizagem das línguas, consciencializando-os de que o conhecimento de um ou 
vários	idiomas	poderá	facilitar	e/ou	proporcionar	saídas	profissionais	mais	alargadas,	tornando-os	ainda	mais	conscientes	da	sua	identidade	nacional	e	também	da	
sua identidade europeia.

As atividades encontram-se divulgadas no link: nos-europa.blogspot.com

Coordenadora	do	projeto:	Conceição	Oliveira

Comemorações do Dia da Europa nos Clubes Europeus

Realizou-se no Agrupamento de Escolas Damião de Goes.

O	Agrupamento	de	Escolas	Damião	de	Goes	tem	procurado	consciencializar	toda	a	comunidade	escolar	para	as	vantagens	que	advêm	do	
desenvolvimento e/ou concretização de projetos que valorizam valências relativas à educação, numa dimensão europeia, promovendo as 
ações de intercâmbio entre alunos, Seções Europeias de Língua Francesa, acolhimento de assistentes de Línguas e outras estratégias de 
alargamento da consciência da cidadania europeia e de reforço das competências de mobilidade no espaço europeu. Toda esta aposta em 
dimensões transcurriculares são oportunidades de enriquecimento e aprofundamento de aprendizagens curriculares e, portanto, concorrem 
para a qualidade da aprendizagem. 
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Escola Secundária D. Dinis 

O	Projeto	Clube	Europeu	da	Escola	Secundária	D.	Dinis	promoveu,	mais	uma	vez,	a	Semana	da	Europa,	dada	
a importância que esta acarreta na formação integral do aluno ao nível das competências individuais e sociais, 
repercutindo-se na cidadania europeia.
Foi	proposta	a	abordagem	temática	“as	capitais	dos	estados	membros	da	UE”.	Cada	membro	do	projeto	escolheu	
livremente	 a	 capital	 de	 um	 ou	 mais	 estados	 membros.	 No	 entanto,	 seguiu-se	 um	 fio	 condutor	 em	 que	 todos	
abordaram sub-temáticas comuns relativamente a cada capital dos 28 países da UE, nomeadamente a origem do 
nome da capital, seus centros culturais, museus, espaços verdes, festas, gastronomia e curiosidades.
No dia 9 de maio de 2014, 11 membros do Clube Europeu da Escola Secundária D. Dinis participaram na realização 
de	um	concurso	de	maquetes	cuja	temática	foi	“Monumentos	das	Capitais	dos	Estados	Membros	da	UE”.
Foi com muito trabalho, paciência, técnica, entusiasmo e criatividade que cada concorrente elaborou a sua 

maquete.	Os	participantes	tiveram	durante	o	dia	9	junto	das	suas	maquetes	e	respetivas	memórias	descritivas	para	
dar a conhecer à comunidade escolar os seus trabalhos, transmitir técnicas de construção e divulgar monumentos 
emblemáticos de algumas capitais dos países da UE.
Com	base	em	critérios	definidos	pelo	júri	foram	escolhidos	os	três	melhores	trabalhos:	Torre	Eiffel,	tabela	periódica	
e Atomium.
A propósito das eleições europeias realizadas no dia 25 de maio de 2014 o projeto do Clube Europeu da Escola 
Secundária D. Dinis promoveu um debate entre deputados, professores e alunos do ensino secundário no sentido de 
sensibilizar a comunidade escolar para a participação no ato eleitoral.

Dada a importância destas eleições para o futuro de Portugal e da Europa, foram convidados os quatro cabeças 
de lista mais representativos das diferentes políticas nacionais que, devido à impossibilidade de agendamento 
dos	mesmos,	fizeram-se	 representar	pela	eurodeputada	Dr.ª	Alda	Sousa	pelo	Bloco	de	Esquerda,	a	deputada	
Dr.ª	Joana	Barata	Lopes,	a	favor	da	Aliança	Portugal,	e	o	Dr.	Diogo	Leão,	candidato	a	eurodeputado	pelo	Partido	
Socialista.
Para	além	destes	convidados,	estiveram	presentes	a	coordenadora	dos	clubes	europeus	a	nível	nacional,	Dr.ª	
Madalena	Guedes,	e	professores	e	alunos	do	clube	europeu	da	Escola	Secundária	com	2.º	e	3.º	ciclos	D.	João	V,	
cuja	coordenadora,	Dr.ª	Sílvia	Gonçalves,	também	esteve	presente.	
Depois da intervenção de cada convidado seguiu-se um debate muito frutífero com os alunos que colocaram 
questões aos diferentes intervenientes.

Rosário César
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A Rede Nacional dos Clubes Europeus (RNCE) também celebrou o Dia da Europa

A RNCE esteve presente no evento organizado pela Comissão Europeia, no dia 9 de maio, na Praça da Figueira, em Lisboa, onde promoveu e divulgou o trabalho 
dos Clubes Europeus.
Estiveram	igualmente	presentes	vários	parceiros,	nomeadamente	o	Centro	de	Informação	Europeia	Jacques	Delors	(CIEJD).


