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1 de outubro de 2015 às 10:00

“Educar para Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global”

A AIDGLOBAL iniciou o projeto “Educar para Cooperar: a
Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania
Global”, com vista a sensibilizar alunos, professores,
atores de desenvolvimento local e cidadãos dos seis
municípios parceiros (Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra,
Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de
Xira) para as temáticas e valores da Educação para a Cidadania Global e a mobilizálos para
a sua promoção, articulando com o património da Rota Histórica das Linhas de Torres.

Saiba tudo aqui.

......................................................
Seminário “A articulação da Cidadania
Global com o currículo” – 10 de outubro
no Museu da Cerâmica de Sacavém

AIDGLOBAL participa na Feira das ONG,
promovida pelo GREENFEST, de 8 a 11 de
outubro

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=969b819a25&view=pt&search=inbox&msg=15022a14eb8ce217&siml=15022a14eb8ce217
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A AIDGLOBAL promove, no sábado, dia 10
de outubro, pelas 09h45, no Museu da
Cerâmica de Sacavém, o seminário “A
articulação da Educação para a Cidadania
Global com o currículo”, convidando todas as
pessoas interessadas a estarem presentes.
Neste evento abordarseá a importância da
integração destas temáticas nas disciplinas
curriculares, visando a criação de uma
sociedade mais justa e responsável.

Consulte o programa
inscrever aqui.

e

saiba

como

A primeira Feira de Organizações Não
Governamentais (ONG) do país, no âmbito
da 8ª edição do GREENFEST, realizase de 8
a 11 de outubro, na Fiartil (em frente ao
Centro de Congressos do Estoril). A
AIDGLOBAL estará presente e porá à
disposição do público os produtos do projeto
“Mãos Solidárias”, bem como informação
institucional e atividades de cidadania
global.

se
Saiba tudo aqui.

..........................

..........................

Joaquim Jorge na primeira pessoa

Licenciado em Antropologia pelo ISCTEIUL,
é um apaixonado por museus, acreditando
que eles podem constituir o gérmen de um
verdadeiro diálogo intercultural. Partilha os
mesmos valores da AIDGLOBAL, ao nível da
promoção do desenvolvimento humano
sustentável e da cidadania global. Colabora
na Divisão de Cultura da Câmara Municipal
de Loures e participa em vários projetos
ligados à cultura, mais concretamente aos
museus e à Rota Histórica das Linhas de
Torres (RHLT).
Relativamente à discussão sobre a inclusão
da cultura como o quarto pilar do
Desenvolvimento
Sustentável,
Joaquim
Jorge refere que têm responsabilidade de
implementar ações em conformidade com a
nova agenda para o desenvolvimento e com
os
Objetivos
do
Desenvolvimento
Sustentável (ODS), colocando uma forte
tónica na cultura como um dos pilares do
desenvolvimento.
A AIDGLOBAL alargou, agora, o projeto
“Educar para Cooperar”, articulandoo com a
“Rota Histórica das Linhas de Torres”. Para o
antropólogo, este “casamento” faz todo o
sentido “tendo por base o que se aprendeu

Refere, ainda, a título de exemplo que
“durante a 3ª Invasão Francesa, milhares de
pessoas foram forçadas a abandonar as suas
terras, bens e a casa onde viviam e
refugiarse
‘dentro
das
Linhas’.
Pode
estabelecerse uma ligação à questão dos
refugiados e às deslocações forçadas de
pessoas dentro do seu próprio país… É nossa
intenção dar a conhecer a todos esse
importante e diverso património de uma
forma inovadora, à luz da Educação para a
Cidadania Global e dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável”.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=969b819a25&view=pt&search=inbox&msg=15022a14eb8ce217&siml=15022a14eb8ce217
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até agora, o desafio foi trabalhar a uma
escala maior, envolvendo mais municípios e
escolas… O desafio, desta vez, com tantos
parceiros,
será
conseguir
cruzar
os
conteúdos dos curricula escolares com as
ofertas educativas da RHLT, à luz das
orientações da Educação para a Cidadania
Global
e
da
nova
agenda
para
o
desenvolvimento até 2030”.
Quando questionado acerca da forma como
se pode articular a RHLT com os temas
abordados na Educação para a Cidadania
Global, dentro e fora da sala de aula,
Joaquim Jorge salienta: “A nossa ideia é
tentar estabelecer uma ponte entre o local e
o global, isto é, entre os acontecimentos
ocorridos há sensivelmente 200 anos, aqui,
em torno das Linhas de Defesa de Lisboa e
alguns acontecimentos ocorridos, hoje em
dia, à escala global nos países em
desenvolvimento”.
Joaquim Jorge salienta: “Numa TED gravada
em setembro de 2012, Ernesto Sirolli
confessa, de uma forma apaixonante, que o
primeiro passo é ouvir as pessoas e tentar
entrar no seu espírito. Ora, sem dúvida que
esta questão de ouvir as pessoas tem muito
de antropológico, e as pessoas só dizem o
que verdadeiramente pensam e sentem, se
formos capazes de estabelecer laços de
confiança, o que exige disponibilidade para
as ouvir e as compreender”.
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