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A primeira obra de Françoise Schein que Lisboa viu foi o revestimento da estação de 
Metropolitano do Parque, em Lisboa, um trabalho em que os Direitos Humanos e os 
Descobrimentos portugueses se interligam. Só uns anos mais tarde conheci esta artista 
que um dia me disse: “a minha vida é a minha melhor obra”. Assim mesmo, como quem 
já pensou muito no assunto e não tem qualquer hesitação. 
É um facto que a vida e a obra de Françoise se misturam no que diz respeito a Portugal. 
A demorada experiência do Parque abriu-lhe a vontade de trabalhar com os outros e 
deu-lhe uma nova língua, com a qual viajou para o Brasil e para a decisão de adoptar 
uma criança. “A partir do meu encontro com Portugal, tornei-me outra pessoa”, diz ela 
ao olhar para trás. 
Olhemos nós agora para o que aconteceu desse momento em diante mas regressemos à 
Europa, uma vez que da aventura brasileira falarão outros colaboradores deste livro. A 
convite de Margarida Cardoso, do Centro Jacques Delors, Françoise desenvolveu uma 
ideia nascida nas favelas do Brasil, o projecto que veio a inscrever a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia em painéis de azulejos, caligrafados e ilustrados por 
jovens de diferentes localidades de Portugal, Espanha e França. 
O atelier de Françoise tornou-se declaradamente itinerante e pôs os jovens das escolas 
de Tavira a Guimarães a aprender ao mesmo tempo a técnica da pintura de azulejos e a 
cidadania. Guilherme Peleja (19 aos), de Tavira, explica numa frase o que ganhou nos 
dois dias da revoada da Inscrire: “Para mim foi muito importante porque desconhecia 
muitos dos meus direitos como cidadão europeu”. 
Assisti à inauguração do painel erguido em Belém, com música tocada pelos alunos da 
Casa Pia a receber Jorge Sampaio, então Presidente da República. A solenidade 
institucional da cerimónia não impediu a emoção que a leitura dos desenhos oferece, 
num cenário em que o Mosteiro dos Jerónimos e a Casa dos Pastéis de Belém se 
encontram com as casas multinacionais de fast-food. Ilustrações como as do “direito de 
acesso aos documentos” ou do “direito de acesso aos serviços de emprego” – 
provavelmente alguns dos que Guilherme e outros jovens desconheciam – são de uma 
simplicidade tal que se tornam absolutamente directas. E porque a solidariedade é uma 
das palavras-chave da declaração, aqui foram chamados a participar também os mais 
velhos, aqueles que cresceram num Portugal desligado da Europa e onde os direitos 
eram uma outra história, a participar na criação do painel. 
É nestas alturas que ficam claras as razões que levaram Françoise a gostar de trabalhar 
com os outros, recolhendo-se à solidão quando a criação artística a isso a impele. São já 
1900 os jovens que, em Portugal, na Espanha e na França, participaram directamente no 
projecto, de 2003 até 2006, o que quer dizer que há 19 painéis espalhados por esses três 
países. Mas suponho que isto ainda é o início de mais qualquer coisa que a artista belga 
vai inventar, trazendo de Kabul, do Rio de Janeiro ou da Dinamarca novas ideias para 
este trabalho de formigas com que pretende “contribuir para uma Europa saudável, 
aberta, diversa e feliz em toda a sua multiplicidade, bem ancorada entre o passado e o 
futuro”. 
A vida dela mudou, e mudou mesmo dentro das paredes da sua casa de Paris com o 
nascimento da sua nova família cimentada pela língua portuguesa. E, mesmo sabendo 
que a criação dos painéis agitou apenas dois dias na vida de cada um dos 1900 jovens e 
dos seus professores, imagino que quando se apanha um pouco de sol alentejano num 



banco cujas costas falam de um lado saudável e diverso da Europa, talvez outras 
mudanças, ainda que pequeninas, tenham entrado na vida de muitas outras pessoas. 
 
Ana Sousa Dias, jornalista 





 

 

Comércio do Porto, 2005-01-22 
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Tomar pinta Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

 

Tomar vai comemorar o dia da Europa  

 
 
Ao projecto aderiram a Câmara Municipal de Tomar e a Escola Secundária Santa Maria 
do Olival  
Tomar pinta Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia  
O Projecto inscrever a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia nos Muros das 
Cidades, surgiu em Maio de 2003 quando o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, 
por ocasião das comemorações do dia da Europa, convidou a Artista Françoise Schein, que 
desde 1989 inscreve os Direitos Humanos nas cidades do Mundo, a trabalhar sobre a Carta 
dos Direitos Fundamentais da EU.  
Com base nesse trabalho, que desde cedo se revelou um sucesso, foi concebido um projecto 
de atelier itinerante que tem por missão divulgar a Carta dos Direitos Fundamentais da EU 
junto das populações cuja a consciência para a cidadania europeia é mais reduzida, e 
sensibilizá-las para os seus direitos enquanto cidadãos da UE.  
A Câmara Municipal de Tomar, e a Escola Secundária Santa Maria do Olival decidiram 
“abraçar” este projecto, e desenvolveram todos os esforços necessários, junto do Centro de 
Informação Europeia Jacques Delors, para que a referida actividade se pudesse realizar na 
nossa cidade. Uma vez que a Escola possui todas as condições em termos de logística para 
a realização deste projecto, os ateliers de cerâmica estão a decorrer nas instalações da 
mesma, desde 19 de Abril e até 23 de Abril, contando com a participação dos alunos.  
A inauguração do painel que irá ser afixado numa parede do edifício da Biblioteca Municipal 
de Tomar – António Cartaxo da Fonseca, terá lugar no próximo dia 9 de Maio, Dia da 
Europa.  
Serviços Municipais de Juventude  
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Projecto “Inscrever a Europa nos muros das cidades” deixa marcas em Tondela 
Inscrever os direitos humanos de azulejo em azulejo!

 

Françoise Schein é uma artista arquitecta que, 
há 15 anos, se dedica à divulgação dos Direitos 
Humanos. A convite do Centro de Informação 
Europeia Jacques Delors, a criadora da 
associação Inscrire - Writing the Human Rights 
tem percorrido cidades portuguesas. O 
objectivo é, através da arte, dar a conhecer a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.. 
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http://jn.sapo.pt/2005/02/25/politica/direitos_uniao_evocados_mural.html 
Direitos da União evocados em mural 
 
 
O presidente da República inaugurou, 
ontem, na zona de em Belém, em 
Lisboa, um mural alusivo aos direitos 
fundamentais da União Europeia. Trata-
se de um painel de azulejos criado pela 
artista Françoise Schein, a partir de 
ilustrações feitas por alunos do Colégio 
Pina Manique e alguns cidadãos idosos, 
alunos das aulas de pintura da Junta de 
Freguesia de Santa Maria de Belém.  
 
A iniciativa "Inscrever a Europa nos 
muros das cidades" partiu do Centro de 
Informação Europeia Jacques Delors, 
em 2003. É já o oitavo painel criado em 
cidades portuguesas. A ideia é dar a 
conhecer os direitos que todos temos, 
enquanto cidadãos europeus. 
 
A cerimónia, que decorreu numa tenda 
especialmente montada para a ocasião, desenrolou-se num ambiente de 
descontracção, para a qual muito contou a boa disposição de Jorge Sampaio.  
 
De microfone na mão, o chefe de Estado declarou-se particularmente 
satisfeito por estar presente na inauguração do mural, lembrando que os 
direitos nele inscritos são aqueles "por que nos batemos sempre". Essa luta, 
sublinhou, "continua todos os dias". Mantendo um estilo "antiprotocolar", Jorge 
Sampaio chamou o ministro dos Negócios Estrangeiros demissionário, 
António Monteiro, e o ex-comissário europeu, António Vitorino, para que o 
ajudassem a responder a perguntas sobre direitos fundamentais. 
 
As questões - que encerraram a cerimónia, antes da fotografia de grupo - 
foram colocadas por estudantes de diferentes escolas lisboetas e versaram, 
entre outros, temas como a investigação científica livre em oposição à 
directiva que proibe a clonagem. Mónica Costa 

Mural instalado em Belém
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Os direitos a que nós temos direito na Europa

Quem está por trás deste projecto

De uma forma descontraída, alunos da Secundária de Tavira ficaram a conhecer a Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia. O resultado vai ser um mural

RUI PANDO GOMES

Os fundamentais direitos à
vida e à educação, ou então
a liberdade de pensamento,
de consciência e de religião,
que nos pertencem, como
habitantes da aldeia global
que é a Europa, foram dese-
nhados e pintados por qua-
se uma centena de jovens de
Tavira.

A ideia foi dar a conhecer
aos alunos da Escola Secun-
dária da cidade do Gilão os
direitos a que nós temos di-
reito, com a apresentação da
Carta dos Direitos Funda-
mentais da União Europeia,
através da pintura de azule-
jos. Com esta acção, os jo-
vens assumiram também o
papel de artistas, que mais
tarde terá resultados práti-
cos, quando o mural de azu-
lejos for exposto na cidade,
de modo a sensibilizar as
populações para a cidadania
europeia.

«É uma maneira engraça-
da de nos dar a ideia dos di-
reitos que temos na Europa»,
justificou o jovem Tiago Do-
mingos, de 18 anos, um dos
alunos que colocou mãos à
obra para dar cor a um azu-
lejo. O Tiago quer seguir um
curso profissional, talvez to-
pografia, e esta lição poderá
dar-lhe muito jeito mais tarde,
quando começar a trabalhar,
em Portugal ou lá fora.

Ainda em pleno atelier de
pintura, outros jovens expri-
miam com o pincel o que
aprenderam. Em conjunto,
Margarida Cota e Cláudia
Manero ilustraram o direito de
defesa dos consumidores
(artigo 38), desenhando um
carrinho de compras com
pessoas lá dentro. No canto,
um escudo a simbolizar a
defesa.

Outra criatividade tiveram
Vítor Baptista e António Mar-
tins, que escolheram dese-
nhar o direito europeu de re-
curso ao Provedor de Justi-

ça (artigo 43), idealizando
uma pessoa a reclamar da ac-
tuação de uma instituição co-
munitária. Outros, por exem-
plo, pintaram várias pessoas
à espera num Centro de Em-
prego, a representar o direi-
to de acesso aos serviços de
emprego (artigo 29).

Entre as ideias criativas e
a informação que dá jeito a
qualquer cidadão europeu, o
projecto anda a correr várias
cidades do país e chegou, na
passada semana, a Tavira.
Está a ser desenvolvido pelo
Centro de Informação Euro-
peia Jacques Delors - entida-

de responsável pela difusão
de informação e pela forma-
ção sobre a União Europeia -
, Associação Inscrire, dirigida
pela artista e arquitecta Fran-
çoise Schein, que desenvol-
ve projectos orientados, no-
meadamente, para a difusão
da Declaração Universal dos

Direitos do Homem, e a As-
sociação Animar, que agru-
pa uma rede de desenvolvi-
mento local.

«Inscrever a Europa nos
Muros das Cidades» é o
nome do projecto. Colocou os
participantes locais, neste
caso os alunos da Secundá-

ria de Tavira, a ilustrar os vá-
rios artigos da Carta, para dar
forma a um painel que terá o
significado de monumento à
cidadania, a instalar em local
público. Na cidade do Gilão,
vai ser exposto no muro da
Escola EB 1 nº1 (perto da
Estação), em dia ainda não
definido.

Katia de Radiguès, da
Associação Inscrire, a res-
ponsável pela concepção ar-
tística, explicou ao «barlaven-
to» que, com este projecto,
«aprendem os jovens, com a
elaboração dos trabalhos, e
aprendem os adultos e po-
pulações, que depois vão ver
o mural na sua cidade». Uma
forma simples e eficaz de
apresentar informações que
ainda não são muito divul-
gadas. Assim, por intermédio
da arte pública, promove-se
a cidadania e convida-se a
comunidade a ir ao local onde
está o mural, para observar,
reflectir e conhecer os seus
direitos enquanto cidadãos
europeus.

A representar o Centro
Jacques Delors, Vera Ferraz
referiu que «a ideia é levar a
iniciativa a muitas mais cida-
des e alargar assim o conhe-
cimento sobre direitos funda-
mentais», coisa que depen-
de muito do interesse de
quem tem responsabilidades
locais, nomeadamente as
Câmaras ou associações.

A juntar às peças traba-
lhadas pelos jovens artistas,
vai estar ainda o texto seri-
grafado da Carta, o desenho
geográfico de todos os paí-
ses da União Europeia e ain-
da os nomes de todos os alu-
nos, professores e entidades
envolvidas, entre elas a Câ-
mara de Tavira.

Até ao momento, já foram
pintados e instalados painéis
no Porto, Cascais, Serpa,
Tondela, Tomar, Guimarães,
Vila Franca de Xira, Belém,
Felgueiras e agora Tavira.

A mentora do projecto «Inscrever a Europa nos muros das
cidades» é Françoise Schein, arquitecta de formação, mas
artista plástica de profissão.

Conhecida pelo seu vasto trabalho na área dos Direitos
Humanos, combinados com a vertente de cidadania, arte e
ética, a artista começou há 15 anos a desenvolver uma rede
internacional de projectos urbanos. É a fundadora da Asso-
ciação Inscrire, que se dedica a desenvolver projectos ori-

entados para a difusão dos Direitos Humanos e agora dos
Direitos Fundamentais da União Europeia. Em Portugal, é
conhecida pelo seu trabalho na Estação de Metro do Par-
que, em Lisboa, e agora pelos murais que instalou em vári-
as cidades.

Os interessados em conhecer melhor o projecto «Ins-
crever a Europa nos muros das cidades» pode consultar o
site www.inscrire.com ou então www.cijdelors.pt.

rui pando gomes



Crianças Ilustram Azulejos com Direitos 
Fundamentais Europeus  
Por MARIANA OLIVEIRA 
Domingo, 07 de Março de 2004  

As impressões digitais de duas mãos simbolizam o direito à protecção de 
dados pessoais. Uma face, metade feminina e metade masculina, a 
igualdade. Duas crianças a brincar e uma planta sorridente, a protecção 
do ambiente. Estes são alguns exemplos das ilustrações em azulejos que 
os pequenos artistas, alunos do ensino básico, secundário e profissional, 
fizeram sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(UE). O convite veio do Centro de Informação Europeia Jacques Delors 
(CIEJD), que chamou ao projecto "Inscrever a Europa nos muros da 
cidade".  

A ideia surgiu o ano passado no rescaldo das comemorações do 9 de 
Maio - Dia da Europa. Nessa data o CIEJD, em colaboração com o 
Centro Cultural de Belém, convidou Françoise Shein, uma artista com 
uma vasta experiência no domínio dos direitos do Homem, para 
trabalhar com jovens de diversas escolas de Lisboa sobre a Carta dos 
Direitos Fundamentais.  

O sucesso resultou numa extensão e adaptação do projecto. Foi 
concebido um "atelier" itinerante, com o objectivo de levar a consciência 
da cidadania europeia junto das populações. No final, os azulejos 
ilustrados são incluídos num painel que é exposto num local público da 
cidade, que passa a integrar a rede "Inscrever a Europa nos muros da 
cidade".  

"É preciso que as pessoas conheçam os direitos que unem os povos 
europeus e traduzem o conceito de cidadania europeia. Os jovens são um 
bom público alvo, porque além de serem mais sensíveis a estes temas 
são multiplicadores de informação, mobilizando a família e toda a 
comunidade escolar nos projectos em que se envolvem", justifica 
Margarida Cardoso, administradora do CIEJD, ao defender que a 
sensibilização neste campo é especialmente relevante.  

"O último Eurobarómetro revela que os portugueses são os cidadão da 
UE que se sentem menos europeus. Cinquenta e um por cento não 
reconhece sequer a cidadania europeia", realça.  

Porto, Serpa, Alcabideche e Tondela  

O projecto arrancou no ano passado e, até agora, quatro localidades já 
foram contempladas com a iniciativa. Porto, Serpa, Alcabideche e 
Tondela compõem a lista. Seguem-se Tomar e Guimarães. Este ano está 
ainda prevista a concretização de "ateliers" em pelo menos mais duas 
cidades. Como objectivo Margarida Cardoso não esconde que gostaria 
de ver um painel em cada distrito.  

A iniciativa conta com a parceria da associação Inscrire - Escrever os 
direitos humanos, da qual Françoise Shein é fundadora, e da Animar, 
uma federação que congrega mais de 70 associações de desenvolvimento 



local, em todo o país. O patrocínio da Comissão Nacional para as 
Comemorações do 50º Aniversário dos Direitos do Homem tornou 
viável o projecto.  

"O nosso papel é mobilizar as organizações à escala local", explica 
David Machado, um dos dirigentes da Animar, ao referir que a 
dinamização tem sido fácil. "O impacto é elevado porque as cidades 
vêem-se dignificadas por participar numa rede nacional", avalia.  

Françoise Shein também faz um balanço muito positivo: "No início os 
miúdos não tinham a mínima ideia do que era a Carta, mas passadas 
poucas horas conseguiram compreender com alguma profundidade os 
artigos. É muito engraçado ver a progressão do conhecimento".  

Quanto aos artigos mais concorridos para as ilustrações, a protecção do 
ambiente ganha a corrida. "Todos queriam escolher o respeito pela 
natureza e pelo meio ambiente", constata a artista.  

A solidez da aprendizagem é comprovada por Paula Silva, professora do 
Colégio Luso-Francês, no Porto, uma das instituições que participaram 
no projecto. "Nenhum aluno conhecia a Carta dos Direitos 
Fundamentais, mas a empatia com Françoise foi muito grande e em 
pouco tempo eles apreenderam muito. Agora já distinguem a expressão 
União Europeia do conceito de Europa", exemplifica a docente do 
ensino básico. E completa: "O entusiasmo foi muito e, por isso, a 
experiência ficou bem marcada. Esta é a forma ideal de ensino: muito 
natural e saudável".  

Apesar de as crianças serem os "principais clientes" do projecto, não 
foram os únicos. Em Serpa, um curso de formação profissional em 
azulejaria para mulheres também aderiu à iniciativa. Margarida de 
Araújo, uma ceramista que deu apoio ao "atelier", descreve a reacção da 
participantes: "No início estavam muito apreensivas, muitas até 
pensaram em faltar. Mas depois perceberam que a Carta dos Direitos 
Fundamentais fala de uma realidade que faz parte do seu dia-a-dia e 
acabaram por gostar muito".  

Para o futuro? "Gostaria de alargar a rede 'Inscrever a Europa nos muros 
da cidade' a outros países europeus, nomeadamente doLeste", refere 
Françoise Shein. Margarida Cardoso concorda: "Exportar o projecto é 
uma boa ideia; além disso, o azulejo dá um toque bem português". 



Françoise, a Artista  
Por M.O. 
Domingo, 07 de Março de 2004  

Arquitecta urbanista de formação, há muito que Françoise Shein trocou 
as plantas pelas artes visuais. Os últimos 15 anos de vida foram 
dedicados aos direito humanos. Paris, Bruxelas, Lisboa, Haifa, Berlim, 
Estocolmo, Rio de Janeiro e Bremen sãs algumas das cidades em que 
deixou a sua tatuagem. As estações de metro, locais de circulação diária, 
oferecem a esta fundadora da Inscrire - Escrever os direitos humanos, a 
democraticidade procurada, numa arte que quer pública. A estação de 
metro do Parque em Lisboa é disso exemplo. No Rio de Janeiro, as 
favelas foram o alvo. "A arte deve ter um papel educativo. Normalmente 
os artistas acentuam sempre o domínio crítico da vida, mas também é 
preciso construir", defende, ao atribuir à arte uma dimensão ética e 
social. "Os artistas não servem para decorar", reforça. Cabul, no 
Afeganistão, é o projecto que se segue. Inscrever os direitos humanos 
nas paredes do estádio onde os taliban faziam as suas execuções é o 
desafio. Na mala leva o humanismo e uma esperança: "Sobreviver ao 
projecto".  
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os mais nouos "sdo um bompiblico ahto": sdo senstaeis aos temas e mobilizam afamilia e a escola

Crianga! ilustram anilejos com
direito s fundamentais europeus

Ainiciativa6promovida r

pelo centroJacques
Delors, que convida os

jovens afazerum
mural que 6 exposto

nas suas cidades
MARIANAoLIVEIRA

As impressdes digitais de du-
as mdos simbolizam o direito
dprotec€o de dados pessoais.
Uma face, metade feminina e
metade masculin4 a igualda-
de. Duas criangas a brincar
e uma planta soridente, a
protec€o do ambiente. Estes,
sdo alguns exemplos das ilus-
traq6es em azulejos que os
pequenos artistas, alunos do
ensino bdsico, secunddrio e
profissional, fizeram sobre a
Carta dos Direitos ltndamen-
tais da Unido Europeia (tIE).
O convite veio do Centro de
Idormaqdo Europeia Jacques
Deldrs (CIEJD), que chamou ao
projecto "brscrever a Europa
nos muros da cidade',.

_ A ideia surgiu o ano passa_
do no rescaldo das comemo-
rac6es do g de Maio - Dia da
Europa. Nessa data o CIEJD.
em colabora@o com o Cento
Cultural de Bel6m, convidou
FbanCoise Shein, uma artista
com uma vasta experi6ncia
no dominio dos direitos do
Homem, para babalhar com
jovens de diversas escolas
de Lisboa sobre a Carta dos
Direitos Ftndamenta is.

Osucesso resultou nurna ex_
tensdo e adaptagao do pncjecto.
Foi concebido um,.adI;,, iti-
nerante, com o objectivo de le
var a cornci6ncia da cidadania
europeia junto das populac6es.
NoIinal, os azr:Iejos ilusbados
s5o incluidos num p3inel que 6
orposto num local priblico da
cidade, que passa a integrar a
rede "Irucrever a Eu_ropa nos
murosdacidade".

"E preciso que as pessoas
conhegam os direitos que
unem os povos europeus e
traduzem o conceito de cida-
daniaewopeia. Os jovens sdo
um bom priblico alvo, porque
alem de serem mais sensiveis
a estes temas sdo multiplica_
dores de informagdo, mo-
bilizando a familia e toda a
comunidade escolar nos pro-
Jectos em que se envolvem',.
justilica Margarida Cardoso.
administradora do CIEJD. ao
defender que a sensibilizagdo
neste campo 6 especialmente
relevaate.

"O riltimo Eurobar6metro
revela que os portugueses sdo
os cidaddo da UE que se sentem
menos europeus. Cinquenta e
um por cento ndo reconhece
sequer a cidadaniaeuropeia',,
realga

Porto, Serlra,
Alcabidechee Tondela
O projecto arrancou no ano
passado e, at6 agora, quatro
localidades j6 foram con-
templadas com a iniciativa.
Porto, Serpa, Alcabideche e
Tondela compdem a lista. Se-
guem-se Tomar e Guimardes.
Este ano est6 ainda prevista
a concretizagSo de "ateliers"
em pelo menos mais duas ci-
dades. Como objectivo Mar-
garida Cardoso ndo esconde

JoAo PAULo boMEs



que gostaria de ver um painel
em cada distrito.

A iniciativa conta com a
parceria da associaCdo Inscri-

, re*Esrever os direitos huma-
I nos, da qualFrangoise Shein 6
firndadora e daAninuu, urna
federa€o que congrega mais

. de 70 associa96es de desenvol-
vimento local, emtodo o pais.
O patocinio da Comissdo
Nacional para as Comemora-
g6es do 50o Aniversdrio dos
Direitos do Homem tornou
vi6veloprojecto.

"O nosso papel6 mobilizar
as organiza$es a escala local",
explica David Machado, um

.dos dirigentes daAnimar, ao
referir que a dinamiza@o tem
sidoftcil "O impacto 6 elevado
porque as cidades veem-se dig-
nifi cadas por participar numa.
redenacional", avalia

Ftangoise Shein tamb6m
faz um balango muito positi-
vo: "No inicio os miridos ndo
tinham a minima ideia do
que era a Carta, mas passadas
poucas horas conseguiram
compreender com alguma prc
fiurdidade os artigos. E muito
engragado ver a progressdo do
conhecimento".

Quanto aos artigos mais
concoridos para as ilustra-
q6es, a protecAdo do ambiente
ganha a corrida. "Todos qu+
riam escolher o respeito pela

Frangoiseo aartista
Arquit€cta uftanista defonnagio, himui-
to que trYangoise Sbeintroouas plantas
pelas artes visuats. Os ultimc 15 anc de
vidaforaqdedicadosaosdireitohumanc.
Paris, Bruxelas, f;islloa, Haifa, Berlim,
Estocohno, Rio de Janeiro e Bremen s6o
algumas das cidades em que deixou a sua
tatuagem. As estag6es ile metro,locais de
Arcutagao di6ria, oferecem a esta funda-
dora da rnscrire - Escrever os direitos
humanos, a denocraticidade procurada,
nuna arte que quer priblica. A esta@o de
meto do Parque emUsboa6 disso s<em-

naturezae pelo meio ambien-
te", constata a artista.

A solidez da aprendizagem
6 comprovada por Paula Silva
professora do Col6gio Luso-
Flanc6s, no Porto, uma das
instituig6es que participararn
no projecto. "Nenhum aluno
conhecia a Carta dos Direitos
Fundamentais, mas a empatia
com Ftangoise foi muito gran-
de e em pouco tempo eles
apreenderam muito. Agora
j6 distinguem a expressdo
Unido Europeia do conceito
de Europa", exemplilica a
docente do ensino b6sico. E
completa: "O entusiasmo foi
muito e, por isso, a experiOn-
cia ficou bem marcada. Esta e
aforma irlealde ensino: muito
naturale saud6vel".

Apesar de as crianqas serem
os "principais clientes" dopru
jecto, nio foram os fnicos. Em
SerBa" um curso de formagdo
pmfi ssional em azulejaria para
mulheres tamb6m aderiu d ini-
ciativaMargaridadeA nijo,
uma ceramista que deu apoio
ao "atelier'', descreve areacgdo
das participantes: "No inicio
estavam muito apreensivas,
muitas at6 pensaram em faltar.
IVIas depoisperceberam que a
Carta dos Direitos F\rndamen-
+eis fala de uma realidade que
faz parte do seu dia-adia e aca-
baram por gostar muito." r

plo. NoRiodeJaneiro, as favelas foramo
alvo.'Aarte deve terum pa.pel educativo.
Nomalnente m altgtas aoentuam sempre
o doninio critico da vida, rnns tamb6m 6
preciso conshruir", defende, ao atribuir i
arte 'ma dimensdo 6tica e social 'Os ar-
tistas n6o servem 1nr:a decorar", reforja-
Cabul, no Afeganistiio, 6 o projecto que se
segue. lrscrever c direitos hum€ulos nas
phredes do estAdio onde os taliban faziatn
as suas o<ecu@es 6 o desafio. Na mala leva
o humanismO euma esperianga: *Sobrevi-

veraoprrojecto."M.O.



INSCREVER EUROPA NOS ML?ROS DAS CIDADES
Pq.tg promover q Cidcrdqnicl
Euiopeio e conhecer os Direitos
Funciqmentcris dcl Unido Europeio
A cidadania europeia 6 institufda em 1992, cotn a assinatwra do Tratado de Maastricbt,

ue ciou a Unido EwyoPeia.

Europeia, aos cidadios euroPeus'

O patrim6nio comum da Uruio

Europeia baseia-se nos valores

indivisir.eis e universais da dignidadc

do ser humano, da liberdade, da

igualdade, da solidariedade e nos

princfpios da democracia e do Estado

de direito, aproximando, cada vez ma"is,

os povosida EuroPa.

Assim, tendo ern vista reforqar a

protecgio destes direitos, i luz da

evoluqio da sociedade, do progresso

social e da evolugio cientifica e

tecnol6gica o Conselho EuroPeu de

Col6nia (1999) decidiu que deveria

haver um texto 6nico que reunisse este

conjunto de direitos.

A Cata dos Direitos

Fundamentais da Uniio EuroPeia,

cujo projecto foi elaborado Por uma

"Convengio", comPosta Por 61

representantes das diferentes

Instituig6es comunitirias e dos

Padamentos nacionais, sendo a

Comissio Europeia representada pelo

Comissirio Ant6nio Vitorino, foi

solenemente proclamada em

Ao decidirem ciat uma lnido cada

ueTmais estreita entre os pouos da Europa

e partilhar antfutaro de pa7, assente ent

ua/ores comuns. os Estados-membros

deram um passo decisivo no sentido

do aprofundamento da Unilo

Europeia. A essdncia econ6mica das

Comunidades EuroPeias foi 4ssim
ultrapassada, progredindo paia uma

entidade com vocagio Politica, a

Eutopa dos povos, comPlemento

natural da "Europa dos Estados".

Ao instituir a cidadaria euroPeia

e ao criar um esPago de liberdade, de

seguranga e de iustiga, a Unilo coloca

o ser humano no cerne da sua acglo.

A ligagio entre os cidadios dos

Estados-membros e a Unilo Europeia

tornou-se mais directa.

Com efeito, a cidadanta euroPeia

traduz os valores fundamentais

partjlhados pelos europeus, resultantes

de uma heranga cultural comum. As

diferentes correfltes artisticas,

cientifibas e filos6ficas influenciaram-

-se e erlriquecerarn-se mutuamente ao

longo dos s6culos, constituindo hoie

o patrim6nio comum das diversas

culturas da Uniio, que mantdm nio

obstante as suas especificidades.

- A UE 6 hoje muito mais do que

a casa de 375 milhoes de consumidores

num vasto mercado unico,6 tamb6m

o conjunto dos seus cidadios, que

pretendem viver em seguranga (sem

medo de viol€ncia) em qualquer ponto

do territ6rio da EU.

O Tratado de tr'Iasticht (a:t." 1'7.)

defne como cidadao da Unido qaalquerpusoa

que tenha a nacionaidade de an Ettado-

nembro. O direito de eleger e de ser

eleito no pais de residdncia, nas eleig6es

aut6rquicas e para o Padamento

Europeu, bem como o direito i

protecgeo diplom6tica passaram a ser

atributos do cidaddo euroPeu.

O Tratado de Amsterdio,

assinado em 1997 , veio precisar que a

" itdadatia europeia" comPlementa e

nio substitui a cidadania nacional.

Mas foi aCattt dos Direitos

Fundamentais da Uniio SuroPeia

que enunciou os direitos, liberdades e

principios reconhecidos peldl Uniio

JANEIRO / MAIO 2004 ':'



Dezembro de 2000. no Conselho

Europeu de Nice.

Pelo seu conteirdo, a Carta

oferece, as oportunidades pata um

desenvolvimento econ6mico mais

respeitador dos interesses e valores

humanos e sociais. E, pela

transpat€ncia e clareza na enunciagio

dos direitos existentes (agrupados em

6 grandes capitulos: Dignidade,

Liberdades, Igualdade, Solidariedade,

Cidadanta e Justiga), possibilita uma

maior mobilizagdo dos cidadlos.

Com efeito, os direitos

fundamentais s6 podem ser exercidos,

se os cidadios conhecerem a sua

exist6ncia e souberem como os fazer

cumprir.

E QUE MELHOR FORMA DE

CONHECER ESTES DIREITOS

DO QUE TNSCREVE-LOS NOS

MUROS DAS CIDADES?

Foi nesta perspectiva que o Centro

de Informagdo Eutopeia Jacques
Delors, em parceria com a Associaglo

Inscrire, fundada pela artista arquitecta

Frangoise Schein, e com a AssociaEio

Animar langou um projecto de

promogio da CIDADANIA

EUROPEIA e dos DIREITOS

FLTNDAMENTAIS da UE: o projecto

ttlnscrever a EUROPA nos mrros

das cidades" .

A ideia surgiu em Maio de 2003,

quando o Centro de InformaEio

Europeia Jacques Delors convidou a -

artista a ttabalhar sobre a Catta dos

Direitos Fundamentais da Uniio

Europeia com jovens de diversas

escolas de Lisboa, no quadro das

celebrag5es do dia 9 de Maio, dia da

Europa e do ProgramaEaropa naRza,

rcahzados no Centro Cultural de Bel6m.

Face ao sucesso deste trabalho,

que esteve exposto durante 15 dias no

cubo de vidro do CCB, foi concebido

um pro,ecto de atelier itinerante tendo

por missio difundir a Carta dos

Direitos Fundamentais da UE junto

das populagSes de um conjunto de

localidades, onde a conscidncia da

cidadania europeia 6 arnda rcduzida.

Com concepgSo artistica de

Frangoise Schein, o projecto tem a

coordenagio e a oientzgdo pedag6gica

do Centro de Infornapdo Earopeia Jacqau
Delors, e o apoio da rede de associag6es

de desenvolvimento local ANIMAR

que, em hgagdo com os Municipios e

as Escolas, assegura a antmagio e

logfstica local.

O projecto contempla arcelizagic)

de ate/iers de pintura sobre azulejos,

com a duragio de 5 dias cadaea

paricrpagdo de jovens do ensino

secunddrio ou ptofissional. Os azulejos,

alusivos aos artigos ou capihrlos

escolhidos pelos jovens, depois de

cozidos, irio ilusffar e texto da Carta

dos Direitos Fundamentais. --
Com a ajuda das CAmaras, escolas,

instituig6es culturais e associag6es

locais, a Carta dos Direitos

Fundamentais da UE ficat6 gravada

num mural instalado nas diferentes

localidades, constituindo assim um

moriumento perene ) cidadania

europeia.
A par de cada ateher. de trabalho,

o Centro de Informagio Europeia

Jacques Delors orgariza sess6es de

formagio sobre Cidadania Europeia e

aCaftados Direitos Fundamentais da

UE, junto dos professotes e dos jovens

que participam neste projecto. A

formagdo 6 assegurada pela Rede de

formadores Jacques Delors, i

semelhanga de outros projectos do

Cenffo, e dever6 ter lugar com alguma

antecedencia.
O projecto pretende ainda

dtnalmizat a ciagl"o de uma Rede de

Cidades promotoras da cidadania

europeia affaves da afie priblica. As

cidades que aderirem a esta rede

poderio vir a desenvolver ac96es

conjuntas e reunir-se uma]iJez pof aflo,

rotativamente muna delas. E nio 6 de

excluir que a rede se estenda a outros

paises europeus, nomeadamente os

novos Estados-membros.
O projecto, que tem o patrocinio

da Comisslo Nacional pan a d6.cada

das NagSes Unidas em mat6ria dos

Direitos Humanos, petmitiu arcah-

zagdo, em 2003, de 3 pain6is murais,

no Porto, em Alcabideche e em

Serpa. Em 2004, prev6-se reahzat mars

5 ou 6, em diferentes regi6es do pais.

t4

Margaida Cardoso - CIEID
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E

Proieclo InscreYer q Co,rtq
dos Direifos Fu ndo,rrlenfois
dq Unido Europeio
nos Muros dcls Cidodes

Enquadrada no protocolo que a

ANIMAR estabeleceu com o Centro

de Informagio Europeia Jacques
Delors e com a Associagio

l {JCR/RE, esta Iniciativa de carilcter

nacional, pretende dir,rrlgar a Carta dos

Direitos Fundamentais da Unilo

Europeia, afixando um mural de

azulejos, pintado por alunos num local

pfblico do concelho. Pretende-se

incrementar a parictpaEdo civica,

consciencializando para os dfueitos

constitucionais dos cidadios europeus

e envolvendo agentes locais com

particular relevo para as escolas,

autarquias, associag6es civicas e

solid6rias e populaglo local.

JANEIRO / MAIO 2OO4

Ap6s uma primeira fase de teste,

que levou i colocagio de pain6is em

Alcabideche (Cascais), Porto e Serpa,

a ANIMAR abriu concurso no

seio da rede,para a colocagio de
mais cinco pain6is. No momento

actual o projecto foi desenvolvido

em Tondela (pela ACERT), em

Guimaries (pela ADCL) e em

Tomar (pela ADIRN). Nestes

locais a actividade desenvolveu-

se em conjunto com as escolas e

contou com a colaboraglo das

respectivas Autarquias. Prev6-se

que at6 final do ano de 2004

ocorra a coTocagdo em mais dois

locais: Vila Franca (ADE) e

Felgueiras (A,DER Sousa).

Cdlia Laoado
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 Painel de azulejos está colocado à entrada do Centro 

Cultural e será inaugurado a 29 de Maio 

Jovens inscrevem Trancoso no “Muro das Cidades” 

Rapazes e raparigas, de todas as idades, de Trancoso 
empenharam-se na pintura de um mural em azulejo. Pela 
primeira vez nesta iniciativa, eles conseguiram inscrever todos 
os 50 artigos da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O projecto, inédito na região, decorreu no âmbito da 
acção "Inscrever a Europa nos Muros das Cidades" e teve 
lugar na Escola Profissional de Trancoso na última semana 
durante quatro dias. O painel de azulejos já está colocado à 
entrada do Centro Cultural, mas só será inaugurado, 

juntamente com a nova infraestrutura, no próximo dia 29 de Maio. 

O projecto visa sensibilizar as populações sobre a consciência da cidadania 
europeia e informar sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. «Através do desenho e da pintura os jovens aprendem os artigos 
que constam na Carta», refere Vera Ferraz, uma das formadoras envolvidas. 
Todos os direitos são explicados e posteriormente ilustrados pelos 
participantes locais. «E os pequenos artistas adoram», garante, revelando 
que o resultado final vai ser colocado num local público e ficar para a 
posterioridade. Para o efeito, o Centro de Informação Europeia Jacques 
Delors, entidade responsável pela difusão de informação e pela formação 
sobre a União Europeia junto dos cidadãos portugueses, a Associação 
Inscrire, que desenvolve projectos orientados nomeadamente para a difusão 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e a Associação Animar, 
que agrupa uma rede de desenvolvimento local, estabeleceram uma 
parceria. Cada entidade responsabiliza-se por uma tarefa para que o desafio 
seja concretizado.  

Posteriormente, o painel é serigrafado antecipadamente e o conjunto da obra 
é preparada pela artista para ser instalada no muro escolhido pela entidade 
local. Foi assim em todas as cidades por onde já passaram, sendo que 
Trancoso é a 11ª. «Mas foi a primeira vez que se conseguiram pintar os 50 
artigos da Carta», realça Katia de Radiguès, promotora do evento. O painel 
é composto por 360 azulejos pintados à mão pelos jovens artistas de 
Trancoso. Os participantes, duas turmas da Escola Profissional (EPT) e 
outras duas da Secundária (9º e 11º anos), tiveram formação e depois 
meteram mãos à obra. Entre a tinta azul e os azulejos brancos, a opinião era 
unânime: «Estamos a adorar», exclamaram em coro duas amigas, Ana Silva 
e Patrícia Mateus, ambas no 9º ano na Escola Secundária de Trancoso. 
«Estou a desenhar o Direito de Acesso aos Serviços de Emprego», explica 
Ana Silva com um pincel na mão e a Carta dos Direitos Fundamentais na 
outra. «Eu não gosto muito de pintar e agora até passei a gostar um pouco 
mais» confessa a jovem Já a colega desenhou a Presunção de Inocência e
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mais», confessa a jovem. Já a colega desenhou a Presunção de Inocência e 
Direitos de Defesa, que significa que «todas as pessoas se presumem 
inocentes enquanto não tiver sido legalmente provada a sua culpa», diz de 
cor Patrícia Mateus.  

Entretanto, Cláudia Valério e David Santos, alunos do primeiro ano de 
Contabilidade da EPT, vieram identificar os seus azulejos já cozidos, pois 
fizeram-nos em conjunto. «Ajudou-nos a descobrir coisas que 
desconhecíamos que seríamos capazes de fazer, como pintar ou desenhar», 
avança Cláudia Valério. «Desenhámos um círculo de cravos com uma 
pomba no meio, que simboliza o artigo 10º, Liberdade de Pensamento, de 
Consciência e de Religião», atira David Santos. Até agora foram realizados 
painéis no Porto, Cascais, Serpa, Tondela, Tomar, Guimarães, Vila Franca 
de Xira, Belém, Felgueiras, Tavira e Trancoso. No final, Luís Pinto, 
presidente da direcção técnico-pedagógica da Escola Profissional de 
Trancoso, fez um balanço «muito positivo», pois a actividade proporcionou 
a «mobilização e a aproximação» entre escolas da mesma localidade. 
«Também permitiu à Escola Profissional abrir, mais uma vez, as portas à 
sociedade», destaca o responsável. 

Patrícia Correia    
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Santa Maria do 0[iva[ inaugurou
painel de azulejos

fimdamentais, contdm ainda os
25 paises que constituem a
Uni6o Europei4 infonnag6es
que poderr ser consultadas Por
qualquerpessoa.

Este 6 o sexto Painel inau-
gurado-"em Porhrgal, e no o
Instituto Jacques Delors existe
a intengdo de alargar a iniciati-
va a mais escolas e fora do
pais. De referir a ParticiPagdo
de v6rias entidades na iniciati-
va, incluindo a C6mara Mu-
nicipal de Tomar, a embaixada
francesa que aPoiou a artistas
nas visitas de acomPanhamen-
to aos trabalhos de Pintura de
azulejos.

Frangoise Schein, ernbora
n6o estivesse Presente, ofere-
ceu um painel de azulejos d
escola e que foi inaugurado

tamb€m no dia 9 de Maio. A
preside,nte da escola fez refe-
r€ncia ao facto de esta inaugu-
ragSo n6o constar no Programa
das comerroragdes do Dia da
Europa e do quanto teria sido
importante para os alunos e
professores que ParticiPararn
na iniciativa que isso tivesse
acontecido.

O trabalho de confecgdo do
painel foi feito sobrehrdo nas
ferias da P6scoa, quer de
alunos e professores e touxe
aos ahmos particiPantes um
conhecimento da Carta dos Di-
reitos Fundamentais da Uni6o
Europei4 que P6em agora i
disposigdo de qualquer cida-
d6o que passe pela Biblioteca e
observe o painel.

', Alunos qssinalaram inougurag1o com hino da Europa

Foi inaugurado no Passado
domingo, Da da EuroPa, o
painel de azulejos que ilusfa a
Carta dos Direitos Funda-men-
tais da Uni6o EuroPeia, Pinta-
do pelos alunos da Escola
Santa Maria do Olival. Co"
locado na parede da Biblioteca
Municipal de Tomar, o Painel
foi inaugrrado pelo Presidente
da C6mara de Tomar, Ant6nio
Paiva e contou com a Presenga
de uma representante do
Instituto Jacques Delors, enti-

i dade que desenvolveu ainicia-
tiva.

Ao som do hino daEuroP4
cantado por professores, alu-
nos e pelos presentes, a inau-
guragdo do painel de 300
azulejos contou com elogios d
qualidade do painel A rePre-
sentante do Instituto Jacques
Delors realgou a motivagdo do
grupo que desgnvolveu o Pai-
nel e a criatividade e qualidade
dos azulejos pintados.

A iniciativa "Tnscrever a
Europa nas paredes das
cidades" foi liderada Pela
artista Frangoise Schein, que
tem desenvolvido tabaihos no
dmbito da divulgagdo dos Di-
reitos Fundamentais e Hu-
manos atravds de Paindis de irtig's pira Senbora: malas, encharpes, carteiras, cini*s, bljulelia de senhsa e

iovens , reptesentante cbs dculos de sol EXESS teldgios , etc '





Pintar Direito(s)
O ambiente era de concentrag5o e criatividade e,

apesar da nossa visita, o trabalho continuou sem

parece n5o foi pela iecompensa que participaram.
Tdnia Mendo (TIvl) e Gabriela Diogo f'COl do 90 C
explicam melhor:
Porque participaste neste projecto?
TM Porque achei  que era uma act iv idade
interessante e que, para al6m de aprender novas
t6cnjcas de pintura, iria aprender um pouco mais da
hist6ria da U.E.
GD - O que me fevou a participar neste projecto foi a
minha curiosidade do que seria esta iniciativa, atd
porque jd tinha participado na realizaEdode um painel
de azulejos na escola e foi bastante interessante.
Participei tamb6m porque soube que irlamos ser
informados sobre v6rios aspectos pollticos da Unido
Europeia e que teriamos acesso a vdrios documentos
sobre a mesma, corno porexemplo a Carta dos Direitos
Humanos
O que signifiGou para ti?
TM - Significo-u bastante porque aprendi urn pouco
mais acerca desla arte que 6 a pintura e sobr.e os
assuntos da U.E.
GD,- Para mirniesteprojecto foi muito pr,odutivo em
termos artfsticose cultrriis porque aprendi mais sobre
o que 6 a Uni6o Europeia.
Ficaste satisfeita com o resultado?
TM - Fiquei muito contente com o resultado obtido
porque aprendi a pintar melhor e a resolver melhor
os problemas dentro da U.E.
GD - Fiquei muito contente com os resultados, pois
ao principio fiquei um pouco desanimada porque
pensava que iria ficar mal, mas depois de estar colado
na parede, o painelficou muito bonito e embelezou a
mesma' (Tatiana Albino- 12o D)

grandes sobressaltos. Na sala estavam alguns dos 27
alunos da Escola Secunddria que participaram nesta
iniciativa, os dois professores Lidia Leit5o e Jorge
Tom6 Aleixo, que brilhantemente coordenaram os
pequenos artistas, a artista belga Katia de Radiguds,
a relagdes ptiblicas e formadora do centro de
InformagSo Europeia Jacques Delors, Vera Ferraz e a
arquitecta, Paula Castro Freire.

Acompanhada da Dr. Ana Rente, do,professor
carlos e do Professor Aleixo fui dar uma espreitadela
ao que de artistico se faz por c6. A Vera fez o favor
de me p6r ao corrente do projecto e falou-me em
concreto do trabalho feito em Trancoso. "Fomos muito
bem acolhidos; as pessoas aqui t6m orgulho na sua
terra", disse a formadora com um sorriso nos ldbios.

A iniciativa 6 do Centro de Informag5o Europeia e
a mentora do projecto foi a artista e arquitecta
Frangois Schein, um projecto que teve continuidade
gragas ao trabafho colect ivo de uma equipa
empenhada. A ideia consiste em divulgar a Cafta dos
Direitos Fundamentais da Uni5o Europeia por todo o
pais, levando a informagSo at6 is populag6es mais
isoladas, promovendo assim a cidadania em forrq
de arte pilblica. A aceitagSo do pfrblico tem sido muito
boa e as c6rnaras municipqis, que desempenham um
papel fundamental neste projecto, t6m apoiado, a
criatividade nos seus municipios.

Em Trancoso, esta iniciativa surgiu em comunhdo
com a "MANIFESTA" que vai decorrer de 25 a 29 de
Maio, uma vez que o painel serd inaugurado durante
o evento e,  jA que se aposta em forEa no
desenvolvimento, 6 necessSrio mostrar o que de bom
se faz por c5. Estes pain6is jd existem em vdrias
cidades Tavira, Lisboa, Felgueiras, Tondela, Tomar,
G0imardes, Porto, Alcabideche, Serpa, Vila Franca de
Xira e agora, Trancoso

O painelde 360 azulejos feito pelos aluhos da Escola
Secunddria, em conjunto com os alunos da Escola
Profissional, vai ser inaugurado dia29 de Maio. Cada
aluno participante receber6 um diploma, mas ao que

o"r."" *.r,*-*. *-f,a **"&k*rJtO,

Imagine gue um destes dias ao passar por aquele
lugar que faz parte do seu quotidiano, olha de forma
diferente e inovadora para aquele aro da janela,
aquela pedra solta, aquela inscrigSo numa furt iva
pedra.
Imagine que num dia de sincelo uma cristalizagSo
inovadora lhe sugere a forma de uma rosa, um voo
de p6ssaro, ou um arco de eternidade.
Imagine que um pregSo de uma 6a feira, o chilrear
de um pSssaro, um fechar'de uma porta'lhe sugere
uma melodia harmoniosa de sons de Natureza.
Pegue na mdquina fotogr6fica e procure aquele 6ngulo
s6 seu, aquele olhar enviesado, da real idade
entendivel, da cor natural dos dias.

Imagine . . .  Imagine sempre. Saia do seu viver
distraido e transfira esses olhares, essas sensag6es,
esses sent imentos,  e registe-os de uma forma
inovadora e pessoal. De seguida, remeta-nos o seu
trabalho e n6s nos encarregaremos de o integrar num
livro que vamos editar-at6 ao final de ano.
Que livro? Uma pequena publicagSo, de formato A-5,
onde se integrarSo os ta is pequenos textos e
fotografiasr que deverSo ser olhares sui generis da
realidade trancosense, ou de trancosenses.
Este projecto pretende englobar toda a comunidade
educativa, '€ffi que a rinica condig6o 6 reflectirem
sobre a realidade vivencial local. Para al6m da simples
n6voa do olhar, uma oportunidade de(VER).
"De gtte cor serdo as ldgrimas de Bandarra?!"

Aleixo Simdes
(Coordenador dos Projectos de Escola)

:$.;j -
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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,

Rc@rbde Impr€nsa

r Itustrando a Carta dos Direitos Furdamentaisda UE" lovefts pintam r*ural para

Fisci*a rnunicipat (PDF 32KB) - Sftio Noticias da Manh5, 2006-09-26
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