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Celebra-se, hoje, o dia da Europa enquanto União, construída ao longo de 

setenta anos, se considerarmos a Declaração de Robert Schuman. São tempos de Paz os 
que festejamos e esse o maior legado que os “pais” da Europa nos deixaram. A par deste, 
o da Liberdade e da Democracia, pilares fundamentais dos Estados que compõem o 
mosaico de 27 países que integram, agora, a União Europeia.  

Celebrar a Europa, no contexto atual, onde o medo e a incerteza parecem vencer 
a esperança e a coragem, supõe a validação do seu ideário, da sua missão e dos seus 
valores. O “Velho Continente”, consubstanciado em União, tem representado um 
reduto exemplar de qualidade humana de vida, um guardião dos Direitos Humanos e 
das liberdades e garantias dos cidadãos.  

Celebrar a Europa significa recordar e homenagear os homens e as mulheres, 
porta-vozes de um ideal que contagiou todos os países que aderiram a este projeto e 
que é exemplo para outros que aspiram a uma vida melhor. 

Na Região Autónoma da Madeira, a União Europeia acompanhou a Autonomia, 
em progresso, alocando importantes fundos responsáveis pela modernização, 
sobretudo de infraestruturas. Os estudantes madeirenses participam, cada vez mais, em 
Programas europeus, como o ERASMUS+, tornando-se os melhores embaixadores de 
um Projeto que permanece válido em todos os seus alicerces. 

A Escola Secundária Jaime Moniz é Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, 
distinção concedida, no ano transato. Dois dos seus embaixadores-júnior Carolina Neves 
e José Pedro Fragueiro propuseram uma atividade de celebração do dia da Europa que, 
dado o quadro de constrangimentos devido à pandemia Covid-19, teve de ser cancelada. 
No entanto, decidiram “sair fora da caixa” e modificar o formato tendo solicitado a 
muitas das personalidades que colaboraram na construção da sua literacia europeia, um 
contributo que ficasse para a História. Também deixaram o seu.  

Solicitaram a colaboração do Clube Europeu, através da sua Coordenadora, Luísa 
Gomes e, também, da Dra. Fátima Marques cuja boa vontade e diligência muito 
agradecemos. 

Gostaríamos, assim, de salientar o empreendedorismo cívico destes jovens e 
referir que eles são o melhor presente da Europa.  

Um agradecimento a todos os que corresponderam à sua iniciativa; sem o seu 
contributo, que é permanente, não poderíamos ter-lhes proporcionado a sólida 
formação que o Liceu e este projeto, em especial, entenderam legar. 

A Escola constrói-se de múltiplas maneiras e os projetos de vida dos jovens que 
acolhemos realizam-se em muitas dimensões. Participar neste projeto é não só 



encontrar um locus muito especial de partilha e de companheirismo, mas também ter a 
certeza de contribuir para que os nossos alunos se descubram em novas competências, 
em qualidades e capacidades que não apenas as dimensões formais da aprendizagem. 

Por tudo isto, celebremos a Europa na certeza dos seus valores e da sua missão! 
 

Ana Maria Kauppila e Cecília Ferreira  
(Embaixadoras - Sénior do Parlamento Europeu) 

 

 

 

 


