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Juventude em Movimento vai à Figueira da Foz
Uma comitiva do Centro de
Informação Europe Direct de
Aveiro deslocou-se à Figueira
da Foz, a Hm de promover
duas sessões do Juventude
em Movimento, tendo marca
do presença na Escola Secun
dária Cristina Torres e Escola
Secundária
Bernardino
Machado.
A sessão contou com a
presença de dois voluntários
do Serviço Voluntário Euro

peu, nomeadamente Eszter
Sódor de nacionalidade
húngara e Nicola Leone de
origem italiana, bem como de
Roberto Ferrando, de origem
espanhola colocado na AEVA,
em Formação em Contexto
de Trabalho, que partilharam
a viva voz não só a sua expe
riência de mobilidade, vantagens e particulariedades do
seu projeto e procedimentos
de candidatura, mas deram a

conhecer o seu pais, a sua
língua, cultura, tradições e
curiosidades, na certeza de
ter suscitado a curiosidade de

muitos jovens a participar e Mais info em:
aproveitar as oportunidades www. eu rope-d i rect
facultadas pela UE, através aveiro.aeva.eu
do Pro rama Erasmus+.
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Exposição Portugal e a Europa em Cartoons no CIEDA
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O Centro de Informação
Europe Direct Aveiro e o
Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal
convidam a visitar a expo
sição Portugal e a Europa
em carloons’, patente
até 30 de junho, cujo
curador é Cristina 5ampaio.
Trata-se de uma exposis

ção orig nal sobre a Europa
em cartoons, desenhados
por artistas portugueses na
última década, cujo objeti
vo consiste em dar a
conhecer a visão de
conceituados
autores
desta arte António Jorge
Gonçalves, Cristina 5ampaio. Fernando Relvas,
Rodrigo de Matos e Teimo
-

Ferreira sobre a União
Europeia e a integração de
Portugal na mesma,
abordando-se
temas
concretos como o Alarga
mento, o Tratado de
Lisboa, o Euro e a Estraté
gia 2020. numa seleção
de 28 trabalhos.
Oferece uma abordagem
inovadora através do
-

traço smgular e critico
dos cartoons o do concei
to que cada autor lhes
imprimiu, tios aconteci
nenlos mais recentes o
processo da história da
integração europeia que
se pretende tão familiar
quanto possível.
Contamos com a sua
visita.

CIEDA presente no IV EREDS da CIDAADS, em Sever do Vouga
A Associação CIDAADS e a
Câmara Municipal de Sever
do Vouga realizam nos dias
17,18 e 19 de junho, em
Sever do Votiga, o IV Encon
tro Regional de Educação
para o Desenvolvimento
Sustentável (IV EREDS),
aproveitando, a comemora
ção do solstício de Verão.
O IV EREDS tem como finali
dade debater estratégias de
desenvolvimento sustentável
com vista ao reconhecimento
e valorização do património
ambiental e histórico-cultural
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da região de Sever do Vouga.
A ação é creditada para
formação de docentes,
destinando-se, sobretudo, a
professores dos ensinos
básico e secundário e educa
dores de infância.
O Centro de Informação
Europe Direct de Aveiro
(AEVA-CIEDA)
marcará
presença ativa no dia lO,
SEVERDO vouGA-17, iBe 19 deJUNHO 2016
pelas 17h45, com duas inter
Reserve
já
a
sua
vaga!
venções subordinadas ao
Para mais informações e jnscrições consulte:
temas ‘A ação do Europe
www.cidaadssrg
Direct na Região Centro’ e ‘A
União da Energia.
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