Eurodeputado João Ferreira visita a Escola Básica D. Luís
de Mendonça Furtado
Numa iniciativa do Clube Europeu, no dia 9 de Novembro a
escola sede do Agrupamento de Escolas do Barreiro, recebeu a
visita do eurodeputado João Ferreira. O eurodeputado foi
recebido pelas professoras Ana Paula Pina e Paula Duarte e
pela diretora do Agrupamento, Felicidade Alves.

Após a visita às instalações da escola Mendonça
Furtado e ter tomado conhecimento das ações já
desenvolvidas pelos alunos e professores que
constituem o Clube Europeu, o Eurodeputado
dirigiu-se para o Auditório onde o esperava uma
plateia de jovens composta por alunos do 3º ciclo e
três alunos do 2º ciclo, dirigidos pela professora
Carla Passinhas, que tocaram o Hino Europeu.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Carlos
Humberto, e a Sra. Vereadora do Pelouro da
Educação, Regina Janeiro, a Sra. Presidente da
Associação de Pais e Encarregados de Educação,
Isabel Martins e alguns professores, juntaram-se à
plateia

para

acompanhar

a

palestra.

O

eurodeputado, João Ferreira, procurou esclarecer e sensibilizar os alunos para as
questões europeias, assim como estimular o
debate sobre a realidade sócio-económica e
política da actualidade.

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Carlos Humberto, manifestou a sua satisfação
por saber que o Agrupamento de Escolas do Barreiro
procura formar os seus alunos no seu todo, promovendo
ações que visam criar cidadãos ativos e participativos na
sociedade onde se inserem e no projeto de construção
europeia.
Deixou como mensagem final o desejo de que “…apesar
de todas as dificuldades que tenham de enfrentar, nunca
deixem de sonhar e de lutar por serem felizes.”

No final, todos se juntaram num convívio informal, num lanche oferecido pela escola e
preparado pelas funcionárias
do

bar

de

alunos,

D.

Natividade e D. Rosário.

O Clube Europeu agradece a todos os participantes a sua colaboração

☺!

