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                       AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE   CASCAIS                                                                                

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASCAIS 

 

 

 

 

 

O Clube Europeu do AECascais tem regulamento próprio e insere-se nas diretrizes 

da rede nacional dos Clubes Europeus encontrando-se registado no 

endereço: http://area.dge.mec.pt/bdce.  

 

Atividades desenvolvidas no ano letivo de 2017/2018 

 Elaboração do Plano Anual de Atividades do Clube Europeu do AECascais; 

 Atualização do registo do CE na Rede Nacional dos Clubes Europeus; 

 Trabalho com os  alunos para a produção de notícias destinadas ao boletim 

do Clubes Europeus da DGE; 

 Sessões de esclarecimento com os alunos das escolas do 1.º ciclo do 

AECascais; 

 Participação no Programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu; 

 Participação na Cimeira das Democracias; 

 Concurso Euroescolas; 

 Participação no concurso da DGE através da Rede Nacional dos Clubes 

Europeus relativo ao Ano Europeu do Património Cultural; 

 Visita ao Centro Europeu Jacques Delors; 

 7 a 12 de maio - Semana da Europa  

 YOUTH UP EUROPE 

 Manutenção do INFOPOINT na sala 14 da Escola Sede. 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

CLUBE EUROPEU DO AECASCAIS 

“ UM ABRAÇO MULTICULTURAL “ 
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Programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu 

 

  Convite do Parlamento Europeu formulado a 25 escolas do país; 

 Programa de divulgação dos valores e princípios da União Europeia junto dos 

jovens do ensino secundário; 

  Programa desenvolvido com 14 alunos do 11.º E2, 4 alunas do 11.º C2 e 4 

alunos do 11.º C3 que são os Embaixadores Juniores do Parlamento 

Europeu, num total de 22 estudantes do ensino secundário; 

 Ao longo do ano letivo, os alunos construíram um Log Book onde registaram 

comentários críticos sobre notícias escolhidas por cada um do 

Embaixadores Juniores do PE, relacionadas com a União Europeia 

respeitantes aos valores democráticos e aos objetivos de Paz , Segurança e 

Cooperação, prosseguidos pela UE na comunidade internacional. 

 

 A Professora Margarida Fernandes analisou e fez propostas de correção, 

posteriormente refeitas pelos alunos, de todos os textos que integraram o 

Log Book;  

 

 Participação no Dia da Cultura com a Palestra Rumo ao Parlamento 

Europeu - a importância do PE com a participação do ex-eurodeputado e 

vice-presidente do Parlamento Europeu, Dr. António D`Orey Capucho; 

 

 No âmbito do Programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu a Escola 

Secundária de Cascais foi premiada com um seminário de formação de 

professores, que vai decorrer, em 2019, em Bruxelas;  

 

 Participação na sessão sobre a Europa da Media Lab do Diário de Notícias 

onde foram repórteres por um dia fazendo a Primeira Página do DN e 

registo das atividades desenvolvidas num diário escrito pelos Embaixadores 

Juniores do PE 
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Cimeira das Democracias 

 

 Atividade proposta pelo Instituto de Estudos Políticos (IEP) da 

Universidade Católica Portuguesa que consiste numa assembleia de jovens 

que representam os Estados com assento na Assembleia-Geral da ONU. 

Neste ano letivo, a temática em debate foi A Liberdade de Expressão, 

tendo  os alunos do 11.º E2 e do 12.ºH1 representado, respetivamente, a 

Bélgica e a Itália. 

 Os alunos tiveram de ler vários documentos sobre liberdade de expressão a 

nível mundial, fazer uma pesquisa e a respetiva análise sobre a qualidade e o 

grau de liberdade de expressão nos países que representavam. 

 Durante a sessão de apresentação das conclusões, os alunos foram 

distribuídos por vários workshops temáticos onde tiveram de defender 

pontos de vista pessoais sobre os assuntos em discussão (separatismos, 

encíclica papal, segurança, fake news, entre outros).  

 Mais tarde, tiveram de apresentar perante a “assembleia de jovens” uma 

moção pelo direito à liberdade de expressão do Estado que representavam.  

 A participação neste evento constituiu uma enorme mais-valia para os alunos 

participantes. 

 

 

Concurso Euroescolas 

 

No âmbito do concurso  Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento os 

alunos Carolina Veiga Henriques (11.º C2) e Tomaz Botelho (11.º E2), sob a 

orientação das professoras Margarida Cabral Fernandes e Margarida Rufino, 

escreveram sobre a liberdade de expressão na Turquia . O texto com o título    

O Desafio Europeu no Limbo dos Alicerces Democráticos representou a Escola 

Secundária de Cascais no concurso Euroescolas. 

Anexa-se o texto no final deste relatório. 

 

 

Ano Europeu do Património Cultural 

 

Neste ano letivo a DGE propôs que os Clubes Europeus desenvolvessem trabalhos 

que sensibilizassem os jovens para a proteção, valorização e promoção do 

património cultural europeu, nomeadamente no que respeita: 
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 ao papel do património cultural europeu enquanto elemento central da 

diversidade e do diálogo interculturais; 

 à  importância do contributo do património cultural europeu para a economia 

e para a sociedade, através do seu potencial direto e indireto; 

 ao incentivo à promoção do património cultural como um elemento 

importante da dimensão internacional da União Europeia. 

Para cumprir estes propósitos, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

No pré-escolar e 1.º ciclo:  

 desenhos, colagens e textos, jogos (dominó das bandeiras), bem-me-quer e 

cartas temáticas (lendas da Europa) sobre um conjunto de países da U E, 

com o apoio das educadoras, professores titulares das turmas e as 

professoras bibliotecárias Marta Fernandes e Rosário Silva; 

 Construção de réplicas em 3 D de monumentos europeus com recurso a 

rolhas (e a outros materiais reciclados) com os professores titulares das 

turmas e o professor de Artes Visuais, João Lopes da Silva; 

 Exposição dos trabalhos realizados nas escolas do 1.º ciclo e, durante a 

Semana da Europa, na Biblioteca da Escola Sede do Agrupamento. 

No 2.º ciclo: 

Para estimular o diálogo intercultural, a coordenadora do Clube Europeu propôs 

algumas atividades: leitura e dramatização de lendas europeias; os estilos 

arquitetónicos das casas tradicionais europeias; as tradições musicais europeias. 

Não tenho conhecimento do desenvolvimento de qualquer atividade. 

No 3.º ciclo: 

Foi utilizado o conteúdo da disciplina de EVT sobre o Património Cultural para a 

produção de trabalhos com recurso a técnicas plásticas diferenciadas.  

Os alunos do 9.º ano fizeram um painel coletivo que integrou a exposição de 

trabalhos da Semana da Europa. 
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No ensino secundário: 

 os alunos das turmas 11.º E2 e 12.º E1-E2 recolheram informação sobre a 

importância do património cultural europeu para a dinamização do turismo 

na Europa.  

 os alunos do 11.º E2 dinamizaram para os colegas dos 8.ºA e B, o jogo 

Neuroodyssée, um jogo de cartas com perguntas e 3 hipóteses de resposta 

tendo sido selecionadas as cartas relativas ao património cultural europeu. 

À medida que o património ia sendo questionado os alunos do 11.º ano 

mostravam outras imagens e forneciam explicações adicionais sobre o 

assunto. 

A coordenadora do Clube Europeu também propôs que na disciplina de História da 

Cultura e das Artes, os alunos realizassem trabalhos escritos no âmbito do 

património cultural europeu como por exemplo, o Pártenon, Torre de Pisa, Convento 

de Cristo, Torre Eiffel, entre outros.  

Não tenho conhecimento do desenvolvimento de qualquer atividade. 

 

Semana da Europa  

 

Decorreu de 7 a 12 de maio mas, neste ano letivo, foi inserida nas atividades da 

Câmara Municipal de Cascais no âmbito das comemorações de 2018 Cascais 

Capital Europeia da Juventude . Por esta razão começou a ser preparada em 

Setembro de 2017, com reuniões com a Comissária para a Juventude.   

 

Assim, no dia 9 de maio, Dia da Europa, os alunos do 11.º E1 e dos 12.º E1 e E2 

estiveram na sessão inaugural da Nova School of Business and Economics de 

Carcavelos, que inicia no próximo ano letivo .  Para debater com os alunos o tema O 

papel da Juventude na Europa estiveram o comissário europeu, Carlos Moedas, 

(proposto pela coordenadora do Clube Europeu do AECascais ) e a eurodeputada, 

Marisa Matias, proposta por outro agrupamento de escolas. 

 

Durante a semana, decorreu no refeitório da Escola Secundária uma semana 

gastronómica europeia com refeições da Hungria, Itália, Portugal, Espanha e 

França. 
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YOUTH UP EUROPE 

Foi uma iniciativa da Agência DNA Cascais no âmbito das comemorações de 2018 

Cascais Capital Europeia da Juventude que formulou um convite ao Clube 

Europeu do AECascais para se fazer representar. Tratou-se de um almoço – 

debate em língua inglesa com representantes de várias ONGs  a exercer 

voluntariado  em Cascais. Versou várias temáticas: Educação; Cidades 

Sustentáveis; Smart Cities; Juventude; Tecnologia, entre outros.  A dinâmica de 

grupos foi a seguinte: em cada mesa havia um tema, um moderador da CMC  e 10 

representantes de entidades nacionais e não nacionais a trabalhar no concelho de  

Cascais . 

Após o almoço, os mais jovens de cada mesa (os  alunos das escolas representadas) 

apresentaram em língua inglesa as principais  conclusões e responderam às 

questões de outras entidades com responsabilidade social e económica no concelho. 

O AECascais fez-se representar pela Coordenadora do Clube Europeu, professora 

Margarida Rufino, que esteve na mesa da Education e, pelos alunos, Tomás Botelho 

(16 anos-11.º E2 ) que esteve na Youth, José Corrêa Sampaio (16 anos-11.º E2 ) nas 

Smart Cities e Miguel Freire de Andrade (16 anos-11.º E2 ) que foi colocado nas 

Sustainable Cities. 

 

Agradecimentos:  

Aos colegas da equipa do  Clube Europeu,  Maria Margarida Cabral Fernandes e 

João Miguel Lopes da Silva, pela sua disponibilidade para colaborarem em todas as 

solicitações, independentemente do número de tempos não letivos atribuídos e do 

horário estabelecido; 

Às professoras bibliotecárias Marta do Céu Fernandes e Maria do Rosário Silva 

pela sua extraordinária e incansável colaboração com o Clube Europeu, 

nomeadamente, no âmbito do Concurso do Ano Europeu do Património Cultural.  

A todos, bem-haja por dignificarem a profissão que escolheram e ajudarem a 

projetar o AECascais para a comunidade. 

A coordenadora do Clube Europeu  

Maria Margarida Andrade Rufino                

    Cascais,   8  de agosto de 2018                      
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASCAIS 

 

Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento  

O Desafio Europeu no Limbo dos Alicerces Democráticos 

 

Sendo o respeito pelos direitos humanos um dos valores fundamentais da 

União Europeia, o Parlamento Europeu, através do Prémio Sakharov para a 

Liberdade de Pensamento instituído em 1988, distingue aqueles que tenham 

dado uma contribuição excecional para a luta em prol dos direitos humanos, 

em todo o mundo.   

O processo para a escolha do vencedor anual começa em setembro, momento 

em que os deputados ao Parlamento Europeu nomeiam os candidatos ao 

Prémio Sakharov. Cada candidatura deve ser apoiada por um mínimo de 40 

deputados e os membros individuais só podem apoiar um candidato. As 

propostas devidamente assinadas e fundamentadas são submetidas à 

apreciação da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 

Desenvolvimento, numa reunião conjunta. No final, é apresentada uma lista 

de três candidatos ao prémio, que é apresentada à Conferência dos 

Presidentes para votação final. 

É indiscutível que a base de todas as democracias é a liberdade, 

fundamentalmente a liberdade de pensamento e de expressão. Foi 

defendendo este princípio que, em 1988, se teve esta excelente ideia: 

homenagear todos os anos aqueles que lutam diariamente pelos direitos 

humanos e pela liberdade de expressão. Todo e qualquer ser humano deve 

possuir este direito sem restrições e o Prémio Sakharov reconhece isso 

mesmo. Todos nós somos muito diferentes, mas a diferença não é sinónimo de 

inferioridade, ela é um elemento enriquecedor para qualquer sociedade, pois 

é a partir do confronto de ideias e de culturas e da partilha de sonhos que as 

sociedades progridem, no sentido da construção de um mundo melhor no qual 

a liberdade de expressão é determinante.  

É neste contexto que a Turquia é um desafio. Situada entre a Europa e a Ásia, 

numa situação geográfica estrategicamente fundamental para ambos os 

continentes, a Turquia é, porventura, o maior desafio civilizacional que se 

coloca à Europa onde estamos e na qual vivemos. 
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Em termos civilizacionais, o fulcro da existência Turca conjuga o melhor (e o 

pior) de dois mundos… por um lado, em linha com a sua costela europeia, a 

Turquia apresenta formas de ser e de estar que são muito próximas daqueles 

que são defendidas e vividas pela generalidade dos cidadãos europeus, mas, 

por outro, a sua existência milenar, marcada pelos laivos culturais do mundo 

asiático, confere-lhe normas comportamentais e referências culturais e 

políticas que são o contrário do que na Europa consideramos serem os 

princípios basilares da democracia e de um Estado de Direito. 

Numa época em que o Mundo está em permanente convulsão civilizacional, 

com ataques constantes aos principais pontos de apoio considerados 

prioritários em termos daquilo que caracteriza a vivência democrática 

ocidental, compreender a Turquia é um grande desafio que a Europa deve 

abraçar. Disto depende a capacidade de integrar aquele país no modelo de 

civilização que defendemos. Ainda mais importante é ser na Turquia que se 

encontra o trinco que permitirá deslindar a complexidade política dos desafios 

com os quais a Europa se debate, nomeadamente, o avanço dos nacionalismos 

e dos fundamentalismos. 

Ao nível de áreas tão importantes como a dos Direitos Humanos, Liberdade de 

Imprensa e/ou Democracia, a Turquia vive hoje, cada vez mais, num espectro 

de civilização que é antagónico daquele que é o modelo Europeu. Não tanto 

por a população Turca não manifestar uma vontade expressa de evoluir nesse 

sentido, mas porque a própria incerteza que resulta das dúvidas que a Europa 

vai levantando gera um clima de incerteza e de desconfiança que nos afasta 

uns dos outros, em vez de gerar as ligações e os compromissos que nos fariam 

evoluir lentamente, respeitando os pilares estruturais de ambas as 

comunidades e civilizações. 

Os relatórios das instituições ocidentais apontam o dedo à Turquia pelo 

reiterado desrespeito pelos valores naturais que defendemos. E têm razão ao 

fazê-lo. Mas os governos Ocidentais, ao contrário do que deveria ser a prática 

comum nas governações que vão implantando, têm-se mostrado incapazes de 

conhecer e compreender a realidade ambígua que se vive naquele Estado e, 

muito menos, de gerar os movimentos criadores de consensos que seriam 

essenciais para que a própria Turquia se fosse aproximando do modelo 

europeu. 

Terá a Turquia culpas no que está a acontecer? Certamente que sim. É 

intolerável o desrespeito reiterado pela dignidade humana que por ali se vive 

e o insustentável apelo permanente à violência que os governos Turcos vão 

promovendo. Mas existem culpas também do lado Europeu… 
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A integração do potencial político e civilizacional da Turquia não tem sido 

considerada como uma prioridade  por parte da Europa. Situada num limbo, a 

Turquia, possivelmente contra a vontade da maioria da sua população, está  

lentamente a afastar-se dos valores defendidos pelo Ocidente.  

Haverá, sobretudo nos relatórios publicados que observam e analisam práticas 

e comportamentos naquele país, muitos pontos onde o choque civilizacional é 

por demais evidente e que, agravando-se à medida que se prolonga este 

período de incertezas, vão afastando cada vez mais a Turquia da União 

Europeia. Mas, por outro lado, existem também pontes evidentes entre estas 

duas realidades contrárias que, se vontade houvesse, poderiam vir a ser os 

primeiros passos dados no sentido de uma aproximação que a todos diz 

respeito e a todos interessa. 

Em suma, para que se concretize uma Europa coesa, forte e firme como 

aquela que defendemos, é essencial que se promova a capacidade de 

compreender e de integrar a diferença. Só no respeito total e absoluto por 

essa diferença, e no estabelecimento de políticas estruturalmente definidas 

para o cumprimento desse valor, podemos aspirar a uma evolução que, daqui 

por muitos anos, dê origem a uma eficaz integração no seio da Europa. 

É certamente um desafio civilizacional. Será certamente uma aposta 

geracional que será despoletada pelos que cá estão agora, mas cuja 

concretização só poderá ser vivida pelos Europeus que ainda não nasceram. 

Valerá a pena? Certamente. Quase ousando afirmar que, do cumprimento 

deste desiderato dependerá a salvação da Europa tal como a conhecemos e a 

sobrevivência da democracia em que vivemos… 

Assim, no contexto do acima exposto, iniciativas europeias como o Prémio 

Sakharov, assumem uma relevância excecional na divulgação e sensibilização 

para a importância dos valores da Paz, da Democracia e da Solidariedade, só 

possíveis com a defesa dos direitos humanos,  sendo que o direito à Liberdade 

de Pensamento constitui o seu  expoente máximo. 
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