
 

Empowering Humanity from Local to Global Justice. 

No dia 12 de Novembro os alunos do 12.º ano E2-H2 , acompanhados pela professora 

de Direito e de Sociologia, Margarida Rufino, e da Diretora de Turma, Ana Rita 

Almeida, estiveram no Centro Cultural de Cascais,  para a apresentação do tema da 

próxima edição das Conferências do Estoril – Empowering Humanity from Local to 

Global Justice. 

  

O tema assume uma importância crescente num mundo cada vez mais globalizado e 

faz parte integrante dos conteúdos sobre o Direitos Humanos das disciplinas de Direito 

e de Sociologia. Por outro lado, os alunos tiveram a oportunidade de ouvir uma 

especialista falar sobre os ODS- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- o que foi 

de grande utilidade uma vez que estão a preparar “A Maior Lição do Mundo” que irão 

lecionar nas turmas de 7.º e 8.º ano da Escola Básica de Cascais, no próximo dia 11 

de dezembro. 

  

Nesta conferência, o convidado principal foi um jovem orador paquistanês- Ahmad 

Nawaz – vítima de um ataque bombista à sua escola feito pelos talibans, cuja história 

tem inspirado muitos na luta pela paz e pelos direitos humanos e comoveu os alunos 

presentes. 

 

A propósito desta sessão, os nossos alunos escreveram: 

 
 “ Achei a sessão de lançamento das Conferências do Estoril muito interessante. 

É impressionante o que um jovem pode passar noutra parte do mundo, como no 

Paquistão. Tal como Ahmad Nawaz também tenho 17 anos. Mesmo sendo tão jovem 

procura ajudar a Humanidade através de palestras impactantes, marcando a 

diferença.” 

(Francisco Seara Marquez, 17 anos ; 12.º E2/H2  Humanidades ) 

 

“ Esta sessão preparatória das Conferências do Estoril me mostrou como os 

extremismos são perigosos e como devemos estar preocupados com os impactos 

dessas ideias, que estão surgindo no mundo como no (Brasil e EUA). 

(Daniel Cavalcanti dos Santos, 17 anos, 12º E2H2) 

 



“O que mais me impressionou na sessão foi o depoimento de Ahman Nawaz, ativista 

de dezassete anos, que relatou o ato terrorismo de que foi alvo e onde morreram 

vários jovens incluindo um irmão.  

Perante a descrição senti-me muito triste, mas também feliz por viver num país 

pacífico. “ 

( Inês Vassalo , 17 anos, 12.ºE2/ H2) 

 

“A sessão de lançamento das 6.ª Conferências do Estoril, teve uma importância 

bastante significativa e um impacto na minha opinião sobre como posso exprimir algo 

com que me sinta indignada ou com que não concorde. Achei, particularmente 

interessante o discurso do doutor, Daniel Traça, reitor da NOVA, pois foi bastante 

motivador para os jovens presentes, despertando-me a vontade de participar nas 

próximas conferências a 27,28 e 29 de maio de 2019. 

O discurso de Ahmad Nawaz, ativista paquistanês, foi, sem dúvida bastante 

comovente, devido á sua história trágica, sendo também motivador, pois apesar do 

que aconteceu, ganhou força e motivação para se expressar, expondo o seu caso e 

falando de forma aberta com os presentes. 

Em suma, espero que me seja permitida a participação em mais sessões como a de 

lançamento. 

(Maria Carreira, 17 anos, turma 12.º E2/H2 (Economia) 

 

 

“Achei importante participar nesta sessão porque foram abordados em termos gerais 

os desafios globais. Relativamente ao meu interesse, apreciei a abordagem da 

temática do terrorismo a partir do depoimento do orador Ahmad Nawaz, que é 

ativista, estudante e tem 17 anos, que nos relatou o ataque terrorista à sua escola, 

onde ficou gravemente ferido e perdeu o irmão. 

Senti-me triste por aqueles que se encontram naquela situação, mas também feliz e 

privilegiada por viver num país tranquilo onde, dificilmente, uma tragédia como 

aquela  poderá acontecer.”  

(Madalena Couto Rosado, 17 anos,12.º E2/H2  Humanidades) 

 

 

 

 

 

 



Algumas fotografias aqui: 

 

 

 



 

 



 

 

 


