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Notícias 

O Clube Europeu do AECP agradece a 

estreita colaboração estabelecida com a 

direção do Agrupamento, a Academia 

de Música de Castelo de Paiva, a 

Câmara Municipal de Castelo de Paiva, 

os alunos e professores que 

participaram nas diversas iniciativas, a 

biblioteca escolar, os encarregados de 

educação, os funcionários do AECP e a 

Porto Editora que, gentilmente, 

agraciou os alunos com prémios 

literários nos diversos concursos 

dinamizados. 

ASP: Associação de Surdos do Porto 

 O Clube Europeu do AECP revelará, 

em breve, as atividades que serão 

desenvolvidas aquando da celebração 

do Dia Europeu das Línguas. Está 

atento! 

A Associação de Surdos do 

Porto tem como objetivos a 

defesa e promoção dos 

interesses sociais e culturais, 

económicos, morais e 

profissionais dos seus 

associados surdos, bem 

como dos surdos em geral, 

podendo tais fins dirigirem-

se também às respetivas 

famílias sempre que tal 

venha a beneficiar o Surdo.   

Esta associação promove a 

educação e ensino de 

crianças, jovens e adultos 

surdos; desenvolve a 

formação profissional das 

pessoas surdas; presta o 

apoio adequado para facilitar 

a integração comunitária dos 

surdos; promove o ensino e 

a divulgação da Língua 

Gestual Portuguesa (LGP); e 

presta apoio aos surdos 

idosos. 

A LGP é a língua natural da 

comunidade surda, sendo a  

língua materna para os filhos 

de pais surdos. É uma língua 

visual expressa através da 

configuração das mãos e da 

expressão facial e corporal. 

A utilização simultânea da 

Língua Gestual e do Português 

oral revela-se extremamente 

difícil dado o grande 

diferencial existente nas 

respetivas estruturas 

gramaticais. 

A Língua Gestual Portuguesa 

(LGP) é um sistema de signos, 

arbitrário e convencional, 

utilizado pela comunidade 

surda. A LGP não é 

considerada uma língua 

oficial, mas um idioma que 

com o lançamento da EVLGP 

fica acessível e disponível a 

todos os interessados. 

A ASP lançou a 1ª Escola 

Virtual de Língua Gestual 

Portuguesa, disponível em 

http://www.lgpescolavirtual.pt  

O Clube Europeu do AECP, 

em colaboração estreita com 

a Associação de Estudantes 

do agrupamento, irá criar a 

Brigada do Ambiente no ano 

letivo 2015-2016. Participa! 
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