
Este número do jornal  tem como temática central a 

diversidade cultural cujo dia mundial se comemora a 

21 de Maio.  

Temos abordado este tema em todos os números publicados, uma vez que a multicul-

turalidade é  a essência deste projecto.  Desta vez, a equipa redatorial quer sublinhar 

a riqueza cultural e humana que está patente na diversidade.  Agora que se aproxima 

o Mundial de Futebol da África do Sul, verificamos que as selecções nacionais reflec-

tem a globalização existente no mundo, dado que um grande número de jogadores, 

geograficamente, não nasceram no país que representam.  A selecção portuguesa é a 

mais multinacional deste Mundial de Futebol.  

Tem jogadores nascidos em cinco países (Portugal, Brasil, Cabo Verde, Canadá e Vene-

zuela) e em três continentes (Europa, África e América). De entre as 32 selecções parti-

cipantes, só a selecção alemã tem uma riqueza geográfica equivalente à de Portugal, no 

que diz respeito à diversidade de países, mas perde na variedade dos  continentes. 

Para celebrar a diversidade cultural a nossa escola preparou uma semana de activida-

des: exposições, leituras e filmes. Comemoramos o Dia da Restauração da Independên-

cia de Timor no dia 20 de Maio e o Dia de África no dia 25 de Maio, com uma ementa 

angolana, que será servida ao almoço, no nosso refeitório. Também se realizaram ou 

ainda estão a decorrer outras actividades que evidenciam a riqueza cultural da nossa 

comunidade educativa: desporto, jogos tradicionais, teatro, concursos e inúmeras 

exposições de trabalhos realizados nas diversas disciplinas. Destacamos as actividades 

comemorativas de mais um aniversário do nascimento do nosso patrono, Ferreira de 

Castro, no dia 24 de Maio. 

Sintamos, pois, a riqueza das diferentes formas de cultura, agora que nos aproximamos 

do final do ano lectivo.  

O nosso agradecimento àqueles que escreveram os artigos  e a todos os que nos acom-

panharam nesta experiência e que continuam a acreditar que  a “Maior Diversidade” 

corresponde “Melhor “Humanidade”.                                              A Redacção 
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