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GPE e CIEDA em ação na Região de Aveiro
O Gabinete de Informação do
Parlamento Europeu em
Portugal empenhado em
assegurar o equilíbrio geográ

fico das suas atividades,
aposta em realizar no distrito
de Aveiro e durante o mês de
Abril algumas ações emble

máticas destinadas a promo
ver a consciencialízação dos
jovens para o modelo de
democracia europei~ bem

como a divulgar a diversidade Europe Direct Aveiro promove
cultural e lúdica europeia.
as seguintes iniciativas:
Neste contexto e em parceria
com o Centro de Informação

PRÉMIO EUROSCOLA: Sessão financiada a Estrasburgo
Concurso EUROSCOLA ‘30°
Aniversário da Adesão de
Portugal à União Europeia’,
destina-se a contribuir de
uma forma construtiva e
criativa para a reflexão sobre
a integração de Portugal na
União Europeia.
Visa selecionar um estabele

cimento de ensino secundá
rio ou profissional do distrito
de Aveiro cujos alunos,
participantes no concurso,
serão convidados para uma
sessão Euroscola, em
Estrasburgo, com desloca
ção financiada pelo Parla
mento Europeu.

Podem candidatar-se, em
frase alusiva ao ‘30° Aniver
representação da Escola,
sário da Adesão de Portugal à
alunos a frequentar o 11° ano
do ensino secundário ou
equivalente do ensino prol is
sional, no ano letivo 20152016. Para o efeito, devem
enviar através do formulário
próprio para o efeito uma

União Europeia” para o email
do EDIC Aveiro.

Exposição ‘Portugal e a Europa em cartoons’
No dia 21 de abril será inau
gurada às 17h00 a exposição
‘Portugal e a Europa em
cartoons’ no Centro de Infor
mação Europe Direct Aveiro,
Auditório Eng. Victor Matos,
Rua 1° Visconde da Granja, 4,
que ficará patente ao público
até 30 de Maio.
Trata-se de urna exposição
original sobre a -Europa em
cartoons, desenhados por
artistas portugueses na

última década, cujo objetivo
consiste em dar a conhecer a
visão de conceituados auto
res desta arte
António
Jorge Gonçalves, Cristina
Sampaio, Fernando Relvas,
Rodrigo de Matos e Teimo
Ferreira
sobre a União
Europeia e a integração de
Portugal
na
mesma,
abordando-se temas concre
tos como o Alargamento, o
Tratado de Lisboa, o Euro e a
-

-

Estratégia 2020, numa sele
ção de 28 trabalhos,
Oferece uma abordagem
inovadora, através do traço
singular e critico dos carto
ons e do conceito que cada
autor lhes imprimiu, dos
acontecimentos mais recen
tes do processo da história
da integração europeia que
se pretende tão familiar
quanto possível,

Exposição

MUSTANG, Vencedor LUX FILM PRIZE
Ainda no dia 21 de abril, pelas
18:30, será exibido o filme
MUSTANG, de Deniz Gamze
Ergüven, vencedor do Prémio
Lux de Cinema Europeu
2015, na Sala 2, do Cinema
NOS Forum Aveiro,
O Prémio de Cinema Lux foi
criado em 2007, pelo Parla
mento ELiropeu para fomen
tar a distribuição de filmes
em toda a Europa, estimulan
do simultaneamente a reI e
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xão e o debate público ao
nível europeu.
Os filmes são legendados
nas 24 línguas oficiais da fiE,
e foram exibidos entre outu
bro e dezembro de 2015 em
mais de 50 cidades e 20
festivais dos 28 países da
UE, incluindo em Portugal,
nos chamados LUX Film
Days, permitindo assim que
estes sejam vistos por milha
res de europeus.

2015

Inscrição gratuita, mas sujeita
a confirmação de vaga!
Contacte-nos através do email:
eu ro pe-d ireci-avei ro@aeva eu
-

sinopse e trailer
M U STAN O:
www.europe-direct
aveiro.aeva.eu
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