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“Même si la situation actuelle n’est 
pas très rose, c’est le moins qu’on puisse 
dire, je crois qu’il faut toujours rappeler 
les fondamentaux, […] c’est quand même 
la Communauté de paix qui est à l’origine de 
la construction européenne, il ne faut 
jamais l’oublier. ”

“I think there was a clear link and inspiration, 
not only from the élite because there was a lot of 

migrants, Portuguese working in France, 
Switzerland, in Germany, in Great Britain. 

The idea of Europe in Portugal was considered a 
very good and positive idea.” 

“I had been in University at the 
moment of Irish accession, so it was 

deeply topical and everybody felt, this 
was a historical change. […] So, it was 
an opportunity both to be involved in 

something that was new for my 
country and for me personally, too.” 

HAEU, INT 238 

“Le but final que moi je considérais comme 
important, c’était de créer un espace 
européen où les gens vivraient en paix, 
d’abord, pourraient bénéficier du fait d’un 
développement économique plus facile et 
plus important que si les pays étaient restés 
individuellement indépendants.” 

HAEU, INT 875

“... to be a part of that 
multi-national, multi-lingual, 
multi-ethnical, multi-religion, 
multi... character place.  
A unique one in the world. It is 
so fascinating, so enriching.”

também uma referência 
para os cidadãos. O Arquivo 
Histórico da União Europeia 
é um repositório de vários 
programas de história oral 
através da recolha das 
vozes dos protagonistas das 

dos políticos e funcionários 
europeus é  uma fonte preciosa 
para os investigadores mas 

instituições europeias. Nesta 
selecção de entrevistas podem 
ouvir-se antigos representantes 
da UE falar sobre a razão para 
terem escolhido a Europa e o 
que a Europa significa.

A MEMÓRIA 
INSTITUCIONAL 

da EUROPA
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Christine
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Martin
SCHULZ

Claude
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José Manuel
BARROSO

Catherine
DAY

“Since the beginning of my University 
studies, the two political love affairs of 

my life were democracy in Spain and the 
construction of Europe.” 

PPresidente do Parlamento Europeu
2012 - 2017

Secretária-Geral da Comissão Europeia
2005 - 2015

(BE) Euratom 1960 - 1967 e 
funcionário da Comissão Europeia em 1967 - 1998.

Presidente da Comissão Europei
2004 - 2012

Funcionário da UE
1987 - 2009

Presidente do Parlamento Europeu 
1989 - 1992
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VII

TRABALHADORES

foi um princípio fundamental da 
integração europeia, consagrado nos 
tratados fundadores. Como resultado, 
os cidadãos da UE beneficiam de 
igualdade de tratamento face aos 
cidadãos nacionais no acesso ao 
emprego e às condições de trabalho. 
Ao mesmo tempo, a harmonização 
dos regimes nacionais de política 
social tem sido um desafio contínuo 
para as instituições europeias 
porquanto os Estados-Membros têm 
tradições históricas e antecedentes 
socioculturais diferentes.

A LIVRE 
CIRCULAÇÃO 
DOS TRABALHADORE

Trabalhadores e 
IDENTIDADE EUROPEIA

 Mineiros na Sicília Central (Itália), 1962. 
HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown

Mineiros de uma mina de carvão , 1958. 
HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown 

Primeiros passaportes europeus emitidos 
pela CECA,1953. HAEU, CEAB02 
122 – Photos: ERSC/USI and 
unknown authors 

DIREITOS dos Trabalhadores

Excerto da Directiva 2004/58/CE. Jornal Oficial da União Europeia, 
L 158/77, 30.04.2004. 

Jacqueline Nonon (FR)
Funcionário da Comissão Europeia 1958 - 1980

HAEU, INT 226

“La libre circulation, qui touchaient 
des tranches de populations comme 
les travailleurs migrants. Quand on 
a fait le règlement, moi j’ai trouvé ça 
très important, que les travailleurs 
puissent circuler comme ça. La 
libre circulation des travailleurs 
c’était presque plus important que 
la circulation des monnaies si vous 
voulez. Les monnaies c’était important, 
mais que les hommes puissent faire 

l’Europe en circulant!”

Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, 15 de Outubro de 1969: Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG contra Salvatore 
Ugliola. [case 15-69]  HAEU, CJUE 306 

 
O Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias deliberou 
em 1969 que, um trabalhador migrante 

que tenha interrompido o seu emprego 
para efeitos do serviço militar no seu país, 
tem direito a que esse período seja tido 

considerado para o cálculo da 
sua pensão.

A Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho regulou 
o direito dos cidadãos da União 

e dos membros das suas famílias 
de livre circulação bem como o  
estabelecimento de residência 

no território dos Estados-
Membros.

Fabrizia Baduel Glorioso 

Fabrizia Baduel Glorioso (Perugia 1927 - 

2017), sindicalista, membro de diversas 

associações e instituições italianas e 

europeias. Em 1978 foi eleita Presidente 

do Comité Económico e Social Europeu 

(CESE), o comité consultivo composto 

por empregadores, sindicalistas e 

representantes de organizações da 

sociedade civil. Foi a primeira mulher a ser 

eleita presidente de um órgão institucional 

das  Comunidades  Europeias.

Apoiando os direitos dos trabalhadores

Fabrizia 
BADUEL 
GLORIOSO

Cartaz sobre o evento “Tour pour l’emploi ‘97” produzido pela Confederação Europeia de Sindicatos.
HAEU, NDG 451 

Cartazsobre as oportunidades de emprego na Europa. 
HAEU, NDG 341

Cartaz sobre o evento “Tour pour l’emploi ‘97” produzido pela Confederação Europeia de Sindicatos.
HAEU, NDG 284  

Livre circulação na
EUROPA

Fabrizia Baduel Glorioso durante a 163.ª reunião plenária do CESE, 
Bruxelas, 29 - 30 de Novembro de 1978. 
HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown

 Fabrizia Baduel Glorioso, no decurso de atividades sindicais na Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), 
provavelmente em 1952. HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown

Fabrizia Baduel Glorioso, 17 de Outubro de 1978. HAEU, FBG 105 – Photo: Unknown

“A Europa Ocidental possui um impressionante pa-
trimónio cultural, tem a experiência e o potencial pro-
dutivo de uma vasta zona industrializada [...] A Euro-
pa Ocidental goza também da cultura histórica de um 
enorme movimento operário.”
 Extraído do discurso inaugural de Fabrizia Baduel Glorioso ao CESE, 17 de Outubro de 1978. (traduzido do italiano).
HAEU, FBG 70
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Cartaz eleitoral produzido pelo Parlamento 
Europeu, 1992. 
HAEU, NDG 58

é uma das problemáticas marcantes 
das últimas décadas e uma forma 
de aferir da qualidade de uma 
sociedade democrática. As instituições 
europeias desempenharam um 
papel significativo na promoção 
da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres na força de 
trabalho, e  no equilíbrio entre homens 
e mulheres na tomada de decisões. 
Ainda longe de ser completamente 
alcançada, a plena igualdade de 
direitos e oportunidades entre homens 
e mulheres continua a representar 
um desafio para os governos 
e  para as sociedades europeias.

Fausta Deshormes La Valle 

(Nápoles 1927-Roma 2013) foi uma 

jornalista empenhada nas questões 

europeias. Em 1976 foi nomeada 

Chefe do “Gabinete de Informação 

das Mulheres”, criado pela Comissão 

Europeia. Organizou diversas iniciativas 

para envolver as mulheres no debate 

sobre a igualdade entre género e a 

integração europeia.

“Porque é verdade, vivemos num vazio, ninguém se 
ocupava de nós, mas essa era a nossa força”. Tal como 
quando assumi o serviço de informação das mulheres.”

HAEU, INT 726 (Fausta Deshormes La Valle, transcrição da entrevista, traduzido do francês).

A IGUALDADE 
DE GÉNERO

Ativista europeia pelos direitos da mulher

De Ventotene para a Europa

Fausta Deshormes La Valle no seu gabinete na Comissão Europeia, por volta de 1979. 
HAEU, FDLV 70  - Photo: Unknown

Altiero Spinelli, numa conferência em Antuérpia, 1972.
HAEU, AS 294 - Photo: Unknown

 Postal de Ventotene.
HAEU, fondo Ernesto Rossi 

Documento de identificação de Ursula Hirschmann, 1940. 
HAEU, AS 210  

Capa do Boletim “Femmes d’Europe”, 1980, N°14 
(Março/Abril).  HAEU, FDE 389

Cartaz da exposição “Europe is Woman” realizada em Milão (Itália), 
Janeiro - Fevereiro de 1989.  HAEU, FDLV 71 

Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 8 de Abril de 1976. 
Gabrielle Defrenne contra Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena. 

HAEU, CJUE 412

Cartaz da campanha pré-eleitoral dos Socialistas Europeus para as mulheres da Europa, 
1994. HAEU, NDG 165

Fausta 
DESHORMES 
LA VALLE

Ursula
HIRSCHMANN

Fausta Deshormes 
La Valle promoveu a 

publicação da revista “Mulheres 
da Europa” (1977-1991) a fim de 

dar voz às mulheres europeias na 
Comunidade.

Ursula Hirschmann 

(Berlim 1913 - Roma 1991) foi uma 

activista, militante anti-fascista e defensora 

do federalismo europeu. Promoveu a 

circulação clandestina do Manifesto de 

Ventotene durante a guerra e organizou 

o primeiro encontro do Movimento 

Federalista Europeu em 1943. Nos anos 

70, esteve envolvida no lançamento do 

grupo “Femmes pour l’Europe”. 

José Manuel Barroso (PT)
President of the European Commission 2004-2012. 
HAEU, INT 798

Gianluigi Valsesia (IT)
EU Official 1962-2001. 

HAEU, INT 288

“All the governments wanted the more important portfolios.  And they 
were not sending [...] women. And in fact, I wanted to have at least 9 
or one third […] I had to push the governments to send me women as 
candidates. […] but at the end we’ve got it.”

“Et l’on devait faire tout ce qui est possible pour augmenter les taux de [la] 
présence [féminine] qui étaient à l’époque extrêmement marginaux par 
rapport à la présence masculine au sein des services communautaires”  

MULHERES

“Nós, os desenraizados da Europa que “mudámos 
de país mais vezes do que de sapatos” - como Brecht, 
representante dos desenraizados, afirmou - também nós 
nada mais temos a perder numa Europa unida do que as 
nossas correntes e é por isso que somos federalistas.”

(Ursula Hirschmann, Noi senzapatria, Il Mulino 1993, traduzido do italiano).

  Em 1976, 
o acórdão pioneiro 

do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias 

Defrenne/Sabena estabeleceu 
que o princípio da igualdade de 
remuneração deveria ter efeito 

direto na ordem jurídica dos 
Estados-Membros. 

Ursula 
Hirschmann era 

casada com Altiero Spinelli, 
que conheceu  em Ventotene. 

Anteriormente tinha sido casada 
com Eugenio Colorni, morto 

durante a guerra.

VIII

Jacqueline Nonon (FR)
Funcionária da Comissão Europeia 
em 1958-1980. HAEU, INT 226 

“Je me suis trouvée à la tête d’un groupe 
de travail qu’on a baptisé le groupe AD 
HOC pour l’égalité des femmes et c’est 
de là qu’est partie la législation”

MULHERES PELA 

IGUALDADE DE DIREITOS NA EUROPA

Cartaz das primeiras eleições europeias. 
HAEU, CS 54 

 Fausta Deshormes La Valle na reunião dos chefes de redação da imprensa feminina, em Abril de 1978. 
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown

Uma líder feminina para 
o Parlamento Europeu

Simone Veil no Parlamento Europeu, 17 de Julho de 1979. HAEU, UEF 229 – Photo: Unknown

Excerto do discurso de Simone Veil, 
Presidente do Parlamento Europeu, 

no Movimento Europeu, por ocasião 
da celebração do 30.º aniversário da 

Declaração Schuman, 9 de Maio de 1980, 
com notas manuscritas. HAEU, PE1 23056  

Nicole Fontaine 
© Communautés européennes 1999

Simone 
VEIL

Depois de 
Simone Veil, Nicole 

Fontaine foi a segunda mulher 
a ser eleita Presidente do 
Parlamento Europeu, em 

1999.

Simone Veil  

(Nice 1927-Paris 2017) foi uma advogada 

e política francesa, Ministra da Saúde e 

membro do Conselho Constitucional 

em França. Sobrevivente do campo de 

concentração de Auschwitz-Birkenau. 

Foi eleita em 17 de Julho de 1979 

Presidente do Parlamento Europeu, a 

primeira a ser eleita por sufrágio direto.

Eleição de Simone Veil como Presidente do Parlamento Europeu, 
17 de Julho de 1979. © European Union 2019 

“Le Parlement Européen, maintenant élu au suffrage universel est désormais porteur d’une 
responsabilité particulière. Et pour relever les défis auxquels l’Europe est confrontée, c’est dans 
trois directions qu’il faudra l’orienter, l’Europe de la solidarité, l’Europe de l’indépendance, 
l’Europe de la coopération”
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IX

JUVENTUDE

têm sido alvo de políticas 
comunitárias específicas, como 
o emblemático programa  
Erasmus, mas desde o início do 
processo de integração europeia 
que também manifestaram 
pró-ativamente a sua ideia da 
Europa através de associações 
e movimentos juvenis, . A forma 
como as crianças e os jovens 
encaram o espaço europeu dá-
nos a medida do impacto das 
políticas europeias bem como o 
modelo para a Europa do futuro.

OS JOVENSPOR UMA
EUROPA FEDERALJUVENTUDE

Georges Rencki (FR)
funcionário da Comissão Europeia em 1958 - 1992. 

HAEU, GR 149

Un due tre. Eu-ro-pa! 
Music: Tchaikovsky 
- Chanson Italienne - 
Op.39 n ° 15

Paolo Clarotti (IT)
funcionário da Comissão Europeia em 1959 - 1996. 

HAEU, INT 124  

  “Il s’agit d’affirmer le désir des jeunesses politiques de voir l’Europe s’unir au plus 
vite possible. […] D’autre part il s’agit d’étudier un certain nombre de problèmes 
spécifiquement jeunes qui se rattachent à la construction europénne et de créer 

une conscience europénne des jeunesses politiques.”
 

Un due tre Eu ro pa… 
Un due tre Eu ro pa… 
Se mi guardi 
ti faccio scoprir 
cosa sono dentro di me. 
Nei ricordi di infanzia 
passata 
dai miei nonni a me. 
Se guardi dentro di me 
vedrai storie sconosciute 
ma tutti i personaggi 
uniti a te con dei fili Europa.

  “J’ai participé à ce qu’on a appelé la campagne 
européenne de la jeunesse qui était une campagne 
lancée par le mouvement européen italien qui était 

à ses débuts à l’époque.”

Manuel Marín González (ES)
Vice-presidente da Comissão Europei 1986 - 1999. 
HAEU, INT 631

 “… pudimos lanzar en el campo de la cultura un proyecto, que 
fue pionero en su género, y que confirmó a nivel europeo algo tan 
importante como las autonomías de las universidades que fue el 
programa Erasmus” 

Acampamento Internacional da Juventude Europeia em Loreley, Alemanha, 1951.
HAEU, CS 94 - Photos: Unknown 

Análise “Soleil Levant” da associação “Pro Pace”, secção juventude, 
no Campo de Loreley. HAEU, AM 195 

Atividades do Movimento Federalista Europeu (MFE) na sua sede em Florença, Itália, Junho de 1996. 
HAEU, SP 85 – Photo: Unknown

Celebrações organizadas pela União Europeia após atingir o marco histórico de um milhão de estudantes ERASMUS. 
© European Communities 1992 - Source: EC – Photo: Christian Lambiotte

Boletim do Fórum 
Europeu da Juventude. 

HAEU, JD 981

Cartazes sobre programas educativos da UE elaborados pela Comissão Europeia.
HAUE NDG 8 and NDG 101

Cartaz elaborado pela Comissão Europeia. 
HAEU, NDG 468 

Excerto do discurso de Jacques Delors, Presidente da Comissão Europeia, durante a 
conferência organizada pelo Le Monde, em conjunto com a CEE e a Université de la 
Sorbonne, a 2 de Março de 1988, sobre “A educação no coração do projecto europeu”. 
HAEU, JD 72 

Cartaz elaborado pela Comissão Europeia.
HAEU, NDG 289

 Escola Secundária, Fevereiro de 2020  Escola Secundária, Dezembro de 2019Primary school, March 2019

POLÍTICA PARA A JUVENTUDE da EU

COMO OS JOVENS 
ENTENDEM A UE

Os programas 
Erasmus, Sócrates e 

Leonardo, lançados pela 
Comissão Europeia entre os anos 

80 e 90, tinham como objectivo 
promover a inovação, a formação, 

a cooperação e a mobilidade 
na educação.

O Campo 
de Loreley foi uma 

das muitas iniciativas 
organizadas por jovens 
europeus no início da 

década de 1950.

Desenhos 
de alunos do ensino 

primário e secundário 
realizados em workshops 

promovidos pelo programa 
educativo AHUE. Os temas abordados 

foram: a perspectiva individual da 
União Europeia, a livre circulação 

de pessoas e a Declaração 
Schuman.  

“Para mim, a Europa é um continente ligado por 
muitos fios”, escola primária, Março de 2019.


