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Europe Direct 
Sabias que os centros de 

informação Europe Direct atuam 

como intermediários entre os 

cidadãos e a União Europeia ao 

nível local? E bem perto de nós 

temos o Centro Europe Direct do 

Tâmega e Sousa.  
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Concurso Sonhar e Construir a 

Europa 

 

 

 

 

 

 

O Concurso “Sonhar e Construir 

a Europa”, dirigido aos Clubes 

Europeus das Escolas do Ensino 

Básico e Secundário, tem como 

objetivo inspirar e motivar os 

jovens, levando-os a propor 

novas narrativas para o século 

XXI, que promovam os valores, 

o sentido de comunidade e as 

ligações afetivas ao modelo 

civilizacional assente num 

património espiritual, cultural, 

artístico, científico e numa 

história comuns.  

O Concurso tem um 

regulamento próprio, 

disponível nas salas de 

convívio de alunos no edifício 

da E.B.2,3 e no edifício sede 

do AECP. O Júri irá premiar 

três projetos relevantes em 

cada categoria e atribuirá 

menções honrosas aos projetos 

que sejam igualmente 

distintos. 

 

 

 

E no princípio era o verbo…o 

mito de Europa 

 

Participa neste concurso 

literário, promovido pelo 

Clube Europeu e pela 

Biblioteca Escolar do AECP. 

Poderás participar com um 

texto inédito, em prosa ou em 

verso, em língua portuguesa. 

O regulamento encontra-se 

afixado nas salas de convívio 

de alunos no edifício da 

E.B.2,3 e no edifício sede. 

Dá asas à tua imaginação! 

Concurso de expressão 

plástica: 

Violação dos direitos 

humanos 

 

Participa neste concurso de 

expressão plástica, 

promovido pelo Clube 

Europeu do AECP. 

Poderás participar com um 

trabalho numa destas 

categorias: cartaz, poster, 

escultura, pintura ou vídeo 

relativo ao tema “Violação 

dos direitos humanos”. 

O regulamento encontra-se 

afixado nas salas de convívio 

de alunos no edifício da 

E.B.2,3 e no edifício sede. 

Sê criativo e participa! 

http://www.agrupamentoescolascp.pt/

