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Era uma vez… o Clube Europeu da ESPL 
Eduarda Moreira (*) e Teresa Sousa (**) 

 
 

 

O Clube Europeu surgiu no ano lectivo de 2006/07 na sequência da participação da Escola na XII 

Sessão de Selecção Nacional do Parlamento Europeu dos Jovens, em Sines, no ano de 2004. 

O facto de a ESPL ter participado em Sines com uma delegação de 10 alunos que se sagrou 

vencedora, tendo ido representar Portugal na Noruega, foi determinante para ficarmos ligados ao 

PEJ e à Europa.  
 

O entusiasmo demonstrado pelos alunos, a qualidade do seu desempenho e as mais-valias desta 

iniciativa levou-nos a trazer este projecto para dentro da Escola e a criarmos um Clube Europeu. 

Ideia essa que foi reforçada com a participação da Escola numa sessão posterior do PEJ, que se 

realizou na Ilha da Madeira. No entanto, a actividade do Clube Europeu não se restringe ao PEJ. A 

Escola já participou em vários concursos organizados pelo GEPE (Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação) e agora pela DGIDC, promoveu conferências sobre temas de âmbito 

europeu, organizou uma Sessão de Selecção Nacional do PEJ, a I Sessão Concelhia do PEJ, com 

a participação das escolas de Matosinhos e é pioneira na idealização do PEJ Escola que já conta 

com 5 sessões. 
 

Este ano criámos o Clube de Debate, “You have the floor”, cujo propósito é proporcionar aos jovens 

do ensino secundário, mensalmente, e ao longo de todo o ano lectivo, um espaço de debate de 

ideias sobre temas actuais e escolhidos por eles. 
 

Começámos com actividades apenas para os alunos do ensino secundário e agora já incluímos 

outras para o ensino básico, nomeadamente as Sessões de Debate para o 9º ano. É interessante 

verificar que, após a primeira participação, a maioria dos alunos demonstra interesse em continuar 

a colaborar com o Clube Europeu. Assim, tem vindo a aumentar o número de alunos que abraçam 

este projecto com entusiasmo. 
 

O Clube Europeu existe para ajudar os jovens a adquirir as aptidões e competências vitais de base, 

necessárias para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua  futura vida profissional e para uma 

cidadania europeia activa. É muito gratificante ver o excelente desempenho dos alunos nas várias 

tarefas que desempenham, assim como a sua capacidade de trabalho e de adaptação a novas 
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situações. Os jovens superam-se e surpreendem-nos constantemente. Acreditamos, pois, que é 

uma óptima preparação para a vida e uma experiência única. 

 
(*) Eduarda Moreira - Coordenadora do Projecto Clube Europeu da ESPL, Vice-Presidente da Associação Portuguesa do 

Parlamento Europeu dos Jovens, Professora de Inglês da Escola Secundária do Padrão da Légua. 

(**) Teresa Sousa - Elemento da Equipa do Projecto Clube Europeu da ESPL, Professora de Inglês e Alemão da Escola 

Secundária do Padrão da Légua. 

 


