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Nada melhor do que dar a pala-
vra aos próprios alunos para se 
perceber o impacto que a parti-
cipação no projeto tem neles.   

“Adorei ser comissária, por-
que desenvolveu, de certa for-
ma, a minha maneira de pensar 
sobre o “Blue Growth” e o quão 
importante é sensibilizar e pen-
sar em alternativas para o pôr 
em prática.” Beatriz Rodrigues; 
“Ensinaram-nos a pensar “out 
of the box” e perceber que todos 
somos seres humanos que vive-
mos num enorme planeta re-
pleto de inimagináveis diferen-
ças.” João Vitor Martins; “A meu 
ver, a melhor experiência foi, 
sem dúvida, o Whale Watching, 
uma vez que nunca pensei que 
fosse possível estar assim tão 
perto de animais selvagens e 
também porque a aventura nos 
aproximou a todos.” Maria Ca-
rolina Canto; “”Live for the mo-
ments you can’t put into words.” 
Numa semana que passa à ve-
locidade da luz, criamos laços 
com pessoas tão iguais e tão di-

ferentes de nós. Aprendemos 
um pouco mais sobre as suas 
culturas, ideais e vidas. Sinto-
me mais rica, mais conhecedo-
ra do mundo.”  Isabel Mota; “Foi 
um acontecimento que nos pôs 
a refletir sobre o que é nascer 
num determinado lugar do 
mundo e numa determinada al-
tura, sobre a importância de for-
talecer a nossa identidade cul-
tural europeia, fragilizada nesta 
era, diria, um pouco tumultuo-
sa.” Miguel Gaspar; “A oportu-
nidade de, para além de acolher 
estudantes de outros países, co-
nhecer e fazer amigos espeta-
culares que, certamente, serão 
para a vida.” António Caldeira; 

“Depois de fazer parte de um 
projeto desta dimensão, é im-
possível não desenvolver uma 
mente mais aberta, assim como 
novas capacidades de comuni-
cação e autonomia, que acredi-
to serem indispensáveis para 
o nosso futuro.” Diana  Castro; 
“Acolhi uma romena que me 
trouxe várias “comidas” e apai-
xonei-me por um doce tradi-
cional chamado “Cozonac”.” 
Leonor Quaresma; “A simula-
ção foi algo único, e o facto de 
ter sido levada muito a sério por 
todos nós faz-me acreditar mes-
mo que nunca poderia ter tido 
esta oportunidade em mais lu-
gar nenhum.” Laura Rebelo; 
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“Tive a oportunidade de parti-
cipar na simulação, algo de que 
gostei muito e que me fez 
aprender muito sobre o tema 
“Blue Growth.””  Margarida Me-
deiros; “A experiência de aco-
lher um aluno em minha casa 
foi incrível e sinto que esta ami-
zade durará bastantes anos.”  
Madalena Antunes; “Gostei 
muito desta experiência, pois 
consegui descobrir um pouco 
mais de outras culturas.”  Ro-
drigo Arruda; “Adorei conhe-
cer novas pessoas e culturas e 
ver com outros olhos a nossa 
bela ilha. Este sentimento tam-
bém é partilhado pela minha fa-
mília que acolheu uma aluna 
estrangeira e que adorou a ener-
gia que ela trouxe à casa.” Cata-
rina Agostinho; “Todos os ado-
lescentes deveriam participar 
em projetos Erasmus+, pois ha-
bitua-nos a relacionar com di-
ferentes tipos de pessoas de di-
ferentes países.” Miguel André; 
“Dias passados na melhor com-
panhia, repletos de atividades 
bastante interessantes como o 
“Workshop” ou “Beach clean-
up” na Vinha d’Areia e a simu-
lação sobre o “Blue Growth”.” 
Joana André; “Foi com imensa 
alegria que tive a oportunidade 
de partilhar culturas, história, 
pontos de vista, mas, sobretu-
do, amizade.” Inês Reis e, por 
fim, “Fiz amigos para a vida.” 
Sara Brandão.   ♦ 

Erasmus +: 
Simulação  
da Comissão 
Europeia 
Entre 31 março e 6 de abril de 
2019, a Escola Secundária Do-
mingos Rebelo foi a anfitriã do 3.º 
Encontro de Trabalho do Projeto 
Erasmus+ - S(T)IMULATING 
EUROPEAN IDENTITY -, no 
qual participaram alunos e do-
centes de todas as escolas nele en-
volvidas (Finlândia, Grécia, Le-
tónia e Roménia). Neste encontro, 
foi feita a simulação da Comissão 
Europeia, tendo os 28 Comissá-
rios Europeus (10 deles alunos da 
E.S.D.R.) participado ativamen-
te num debate em torno do tema 
definido - “Blue Growth” - e das 
várias atividades que podem per-
mitir o crescimento sustentável 
dos setores marinho e marítimo: 
aquicultura, turismo costeiro, bio-
tecnologia marinha, energia dos 
oceanos e exploração mineira dos 
fundos marinhos.  

O programa de atividades da se-
mana incluiu, entre outras, uma 
palestra na UA proferida pelo 
Prof. Dr. Fernando Rosa Rodri-
gues Lopes sobre economia azul; 
um workshop na praia organiza-
do pela Azores Fishing; uma via-
gem de barco para observação de 
baleias e um passeio ao parque 
Terra Nostra, nas Furnas. 
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