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Projeto Erasmus + - 
S(t)imulating European Identity

Seis alunos e as professoras Ga-
briela Oliveira e Margarida Maia 
Costa da Escola Secundária Do-
mingos Rebelo participaram, en-
tre os dias 31 de janeiro e 8 de fe-
vereiro de 2020, no encontro final 
do Projeto Erasmus+ - S(T)IMU-
LATING EUROPEAN IDEN-
TITY - realizado na Escola Se-
cundária 5.º Peiramatiko Geniko 
Lykeio, em Retimno, na ilha de 
Creta, na Grécia. 

Pois é! Chegou ao fim. A esco-
la coordenadora e as famílias de 
acolhimento proporcionaram aos 
alunos e professores das escolas 
parceiras uma semana intensa, 
extremamente rica e memorável. 
Terminámos este projeto arroja-
do, que apostou no desenvolvi-
mento da identidade europeia 
através da simulação das suas 
instituições, com a simulação do 
Parlamento Europeu, debaten-
do a importância da preserva-
ção do património cultural da 
UE no quadro de um desenvol-
vimento sustentável, mas, so-
bretudo, com a certeza gratifi-
cante de termos contribuído 
para que os alunos que nele tive-
ram a oportunidade de participar 
venham a ser cidadãos europeus 
mais conscientes, mais participa-
tivos e mais linguística e cultural-
mente competentes. EFHARIS-
TO! (Obrigada!) 

 
Primeiro Dia 
Começamos o dia a conhecer-
mo-nos uns aos outros um pouco 
melhor, através dos “icebreaking 
games”. Já era tempo de termos 
relaxado um pouco, mas a ansie-
dade de começar esta experiência 
permaneceu. Tivemos, ainda, o 
privilégio de visitar um museu da 
história do ensino grego, onde 
aprendemos a importância de sa-
ber misturar o que aconteceu no 
passado com o que está a acon-
tecer no presente, para podermos 
criar um futuro melhor para as ge-
rações que se seguem.   

Ana Sofia Brandão 
 

Segundo Dia 
A terça-feira foi o dia em que ti-
vemos a oportunidade de visitar 
a maior cidade de Creta: Herak-
lio. Logo de manhã, apanhamos 
um autocarro que nos deixou no 
palácio de Cnossos. Esta foi a 
nossa primeira atividade, onde 

pudemos conhecer mais sobre a 
civilização Minoica. De seguida, 
assistimos no Europe Direct a 
uma apresentação sobre o Par-
lamento Europeu, e também en-
trevistamos pessoas para obter-
mos dados para a infografia que 
teríamos de fazer mais para o fi-
nal da semana. Depois almoça-
mos e tivemos a tarde livre para 
passear e conhecer Heraklio. O 
dia acabou com o nosso regresso 
à cidade de Retimno.  

Bernardo Alves 

Terceiro Dia 
Começamos o dia por nos encon-
trar todos na escola secundária 5.º 
Peiramatiko Geniko Lykeio. Ti-
vemos uma visita guiada por toda 
a escola e também nos deram a 
oportunidade de experienciar 
como são as aulas lá. Seguida-
mente, fomos até á Câmara Mu-
nicipal de Retimno onde fizemos 
o ensaio para a simulação que iria 
ocorrer no dia seguinte. Depois do 
ensaio tivemos um pequeno lan-
che, trazido pelos pais! Assim que 

acabamos de comer, entramos 
no autocarro e fomos até ao Mos-
teiro de Arcádi, importante san-
tuário nacional em honra da re-
sistência cretense contra a 
ocupação otomana, e ao Museu 
de Eleftherna.  

Constança Vieira  
 

Quarto Dia  
Hoje é um dia muito importan-
te, o dia da simulação do Parla-
mento Europeu, a verdadeira ra-
zão de cá estarmos.  Após o 
discurso do presidente da câma-
ra, deu-se início à simulação. Le-
mos os nossos “personal state-
ments” e foi-nos pedido que 
elegessemos um líder do grupo.  
A decisão foi unânime e, a partir 
desse momento, o Georgios 
Markoulidakis passou a ser pre-
sidente do EPP - European Peo-
ple’s Party. Nós éramos o maior 
partido, com 11 membros, re-
presentantes de diferentes paí-
ses; eu, por exemplo, represen-
tava a Bulgária.  

A simulação continuou e fo-
ram discutidos vários assuntos 
relacionados com o Património 
Cultural, o nosso tópico. Discu-
timos o seu desenvolvimento sus-
tentável a nível social, económi-
co, ambiental e cultural. No fim 
da simulação aprovámos um do-
cumento no qual ficou registado 
tudo o que havíamos acordado 
nas votações previamente fei-
tas.Quando acabou a simulação, 
estivemos todos a assinar as nos-

sas placas de identificação, fi-
cando assim com uma recorda-
ção muito bonita.  

Júlia Pereira 
 

Quinto Dia 
Sexta-feira, dia 7, mais um dia 
como todos os outros, ou... não é 
bem assim. Hoje será a “despe-
dida”!  

Foi um dia cheio de emoções. 
Logo pela manhã estivemos a fa-
zer uns jogos em grupo, e no fi-
nal refletimos que embora não 
consigamos fazer certas coisas 
sozinhos, estará sempre alguém 
do nosso lado para nos ajudar 
tanto no presente como no futu-
ro. Embora estivéssemos à gar-
galhada, olhando bem, podería-
mos reparar que havia um 
sentimento de tristeza e de gra-
tidão. Sinceramente, era difícil 
não ter depois das memórias que 
partilhamos como uma verda-
deira família. 

Depois dos jogos, era altura de 
prepararmos os trabalhos finais 
como resumo da semana incrí-
vel que tivemos. Fizemos 6 gru-
pos com pessoas de diferentes 
países e em cada grupo havia 
uma tarefa definida anterior-
mente: o grupo do panfleto, do 
vídeo, que nunca acabou de ser 
feito, do blog, do poster, do grá-
fico e do discurso, que na minha 
opinião foi o mais bem feito e fez 
mais de metade da sala chorar... 
Depois da apresentação dos tra-
balhos tiramos algumas foto-
grafias para recordação, chora-
mos, rimos e agradecemos, 
porque isto sim, mesmo que só 
dure 1 semana, consegue mudar 
as nossas vidas e estou muito gra-
ta por ter participado neste in-
crível projeto!  

Madalena Medeiros 
 

Sexto Dia 
O último dia... chegou a hora da 
dolorosa despedida! Foi muito 
difícil dizer adeus aos novos 
amigos mas, assim teve de ser. 
Pelas 6 da manhã tivemos que 
entrar para o autocarro que nos 
levou de Retimno para o aero-
porto de Heraklio. Quando ater-
ramos em Atenas, depois do al-
moço, visitamos 2 lugares muito 
conhecidos: o Templo de Zeus, 
ruínas imponentes dum antigo 
templo dedicado a Zeus; a Acró-
pole,  lugar mais importante de 
toda a Grécia e sede dos prin-
cipais lugares de culto da Gré-
cia Antiga. Ficamos fascinados 
pela magnífica vista sobre a ci-
dade de Atenas e também pela 
grandiosidade das lindíssimas 
construções deixando-nos a 
vontade de lá voltar. ♦  

Margarida Medeiros
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