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II Co óq lo Inte nacional da vis
Debater a Europa em oimb a
Nus dias 15 e 16 de março,
decontu na Sala de Sán Pedro.
na Biblioteca (;eral da Universi
dade de Coimbra, 011 Colóquio
Internacional da Revista Deba- —
Ler a Europa, organi;.adu pelo
CEIS2O-UC e o Grtipo Europe
ísmo Atianticidode e Mundiali’
zaçio eni parceria com o
CIEDA, o Instituto de Investiga-

çüo InLerdlsciplinor da Univcr~
sidade de Coimbra, a FUi’
Fundação para a Ciência e a
‘Ibenologia e o apoio da Fui,tla~
ção Eng. Antõnio de Almeida, da
l’scola Profissional de Aveiro e
do Canal Central.
Contou cone a participação de
30 onidores que debateram
diversa4 temáticas cm desta-

dos cidadãos é procurar cada
vez inala fazê-lo em parceria,
fortalecendo a coerência e as
sinerglas entre as actividades
de informação e eonituiieaçilo
realizadas pelas lnstituiçóes
EuropeIas.
os
Estados-’
Membros, as redes de informa
çâo e outros participantes da
societlade civil, em partIcular o

tIne, entre elas, Identidade(s)
europeia(s), a Europa (los
Cidadaos, Etimpa — tinia comu
nidade de direito e pelo direito,
diplomacias e a coictrução
europeia, europa política e
eeOnóiiiiea o4inia europa aberta
ao mundo.
Comunicara Upuán l-siropeia dc
forma a chegar mais próximo
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Isabel Valente. António Cordeiro, M’Menuela Tavare, Ribeiro, Saiga Camero

meio aeadém,,ieo, A Revista leio colos,
finalidade principal analisar, questio’
‘lar, probleinatizar e del,ater temát i
cas eandentes da nossa realidade de
hoje, na Europa, Visa, ainda, a criação
de um de diálogo impresci ndivcl
maturação da consciência europeia.
Mais clii:
www.europe tlireet aveiro.et,

Rui Moura Ramo,, Manuel Poeto.viual Moreira

,,,~r ‘:

-

~

•-?

•)\.~-

-

-5
ir,

-

Audi*acta

Comuncar a UE na imprensa regional
O CIEDA cm parceria com o
Jornal Diário de Aveiro promo
veu no dia 17 de março, na
Universidade de Aveiro, a
iniciativa ‘Con,o (onitiniear a
UE lia Imprensa Regional’,
dirigida a estudantes do ensino
superior eocitaiidt, cone a
colaboração da jnrnalisla Maria
José Santana, (~tie partillioti a
sua experiência profissional e
facultou dicas e estratégias

para melhor redigir tini artigo
de opinião.
Esta iniciativa visa a elaboração
de uma artigo de opinião a publi
car brevemente no Espaço
Europe Direel Aveiro, lendo por
base a visão de jovens, geraç~n
que se pretende tItio pratique
cada “ex mais lana cidadania
europeia ativa,
O desa lio lõi lançado mios
alunos das licenciaturas dc

Ecnnomia e de Administração
Pública, tendo por objetivo
o europa
aproftuedarcm os conliecimen
Los snbrc diversas Lem,iLieas
europeias, enisceadamente as
prioritlades de comunicação da
Coniissão Europeia de Jean
Claude- Ium,cker e tio Plano de
Investinienti, para a Europa,
Mais en,:
55 SV W - e u r o 1’ e - d i r e e
aveiro,aeva,co
Jornalista Macia Jonisaniana,JDA

flOcO

FUTURE OF EUROPE

AE-vA

gø’5Rê.~ colinonciodo por:

‘~‘

~

L~lP~er:

Euludantesda UA

6

ROMA

Tem a ver com a Europa
Tem a ver Consigo
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