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25 a 29 de Setembro de 2006, Reguengos de Monsaraz

Painel sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da Unieo Europeia

Reguengo6 de Monsaraz, 29 Setembro 2006

Reguengos de Monsaraz 6 a 12a cidade portuguesa a aderir 5 Rede Inscrever Europa

nos Nutos das Adades. A 29 de Setembro de 2006, fioi inaugurado junto as piscinas

Municipais, o 12o psinel de azulejos ilustrando os artigos da Carta dos Direitos

Fundamentais da Unieo Europeia.

Os alunos e professores da Escola S€cunddria Conde de Monsaraz furam os

artistas/obreiros deste painel, que contou com a orienta€go artistica e concepgSo de

Fran@ise Schein e Paula de Castro Freire.

A inaugurageo ontou com a presenca do presidente da Cimara de Reguengos de

Monsaraz, Victor Martelo, da Administradora do Centro de lnfiorma€o Europeia

Jaqu€s Delors, Margarida Cardoso, d6 muitos representantes da ctmunidade local,

dos jovens da Escola Seunddria Conde de Monsaraz e suas famflias,

As t8 horas, fioi descerrado o painel e a Banda Filarm6nica de Rquengos de

Monsaraz interpretou os hinos Municipal e da Eurupa.

Segufram-se as interven€oes. Fran€oise Scfiein partilhou a sua experGncia no

projecto Inscrever Europa nos Mu/'os das Adade, mais @ncretamente a

participacao e concepeSo d€ste mural em Reguengos de Monsaraz. Margarida

Cardoso rcalgou a dirYlenseo europeia do projecto e o futuro da Rede tnscrever

Europa nos Muros das Cidades, Vitor Martelo salientou a importancia para os jovens

de sentirem que pertencem ir UniSo Europeia ou participam na construg5o europeia e

@ngratulou-se com o facto de Reguengos de Monsaraz ter acolhido a Carta dos

Direitos FundanEntais da UniSo Europeia.

Foi assinado o pmtocolo de ades5o de Reguengos de Monsaraz A Rede lnscrever

Europa nos Muros das Cidad$ pelo prcsidente da Cdmara, pela adminisbadora do

CIE D, pela directora da Associa{go tnscrire (Franpise Sdlein) e pelo prcsidente do

@nselho Executivo da Escola Secunddria Conde de Monsaraz.

A cerim6nia encerrou com a entrega de diplomas pelas entidades pr€sentes aos

alunos que criaram o mural atravds ds sua participagto hos ateliers de pintura em

azulejo,
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