
Aproximamos a Europa | E-Boletim Europe Direct Algarve |
Fevereiro-Março 2018

Ver este mail no seu navegador web

Que programas  financiam este Ano Europeu?    

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/394c947d3e09/todos-somos-mais-europa-boletim-marabr-2085541?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=oxr1NsYFPhA
http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/rss_en.xml
http://eepurl.com/dvVWSH
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
javascript:;


Projeto FORTours Fortificações de Fronteira | Fomento do Turismo Cultural   
É um itinerário transfronteiriço que integra as fortificações baixo e tardomedievais do
Sudoeste Peninsular”, da Direção Regional de Cultura do Algarve e Consejeria de
Cultura da Junta da Andaluzia, no âmbito do Programa de Cooperação Interreg V A
Espanha – Portugal (POCTEP 2014-2020) aposta no investimento das novas
tecnologias e espera poder atingir o tecido empresarial transfronteiriço, para o
desenvolvimento de aplicações que permitam a geo-localização deste património em
paralelo com a criação de um Portal WEB para difusão do itinerário.OS CASTELOS
DE FRONTEIRA: Desenvolvimento do Turismo Cultural Transfronteiriço
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No BOOKSHOP 
 

Spotlight on European Cultural
diversity 

 

 
Análise dos resultados de 14 #EUfunded
projects de I&DT financiadosna área
do património cultural mostrando o impacto
real que o apoio da UE tem nesta área!
#EuropeForCulture

Aconteceu...

Organizada pela Direcção-Geral da Investigação e Inovação da Comissão Europeia,
em cooperação com as Direcções-Gerais para a Educação e Cultura e para Redes
de Comunicação, Conteúdo e Tecnologia. As sessões da conferência irão destacar
inovações políticas, sociais, tecnológicas, metodológicas em torno do património
cultural. #EuropeForCulture

Na agenda...
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Até ao dia 24 de Março, celebra-se a história, a cultura e o património, com
música, dança, teatro, artes performativas, videomapping, land art, arte
urbana, visitas interpretativas, um seminário e jornadas técnicas.

Esta iniciativa vai passar por Lagos, Vila do Bispo, Aljezur, Silves e Monchique, os
cinco concelhos do Algarve que integram a candidatura «Lugares da Globalização»

a património da UNESCO.

O Europe Direct
Algarve associa-se aos
55 do Museu Regional
do Algarve para dar a
conhecer Porfírio o
farense europeu em
Paris. Precursor do
Futurismo em
Portugal, pintor,
contemporâneo de
Picasso homem
ousado, corajoso.
#EuropeForCulture

Os sete locais mais ameaçados da Europa. 
Este ano não há nenhum monumento nacional na lista
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Como usar a MARCA do AEPC? 
Como inscrever as iniciativas no website? 

 
A MARCA é composta do logotipo,  slogan: Património:onde o passado

encontra o futuro e  #EuropeForCulture. Para a utilizar  solicitar uma
password  através deste e-mail e  inserir depois a informação sobre a iniciativa

neste formulário . 
 

A Direção Regional da Cultura é o Ponto de contacto do Ano Europeu no
Algarve. Contacte rparreira@cultalg.gov.pt

Mensalmente na rubrica Perto da Europa os temas da atualidade e as
instituições da União ao serviço dos cidadãos.

 Quem está na Presidência do Conselho da UE? 

O European Solidarity Corps
cumpriu um ano! Se tens entre

17 e 30 anos esta missão é para
ti!

O Centro Europe Direct
Algarve oferece gratuitamente
informação sobre a UE, uma

Newsletter on line regular,  acesso ao
serviço de Publicações da UE e

atividades para diversos públicos.
Apoiamos o seu evento sobre a

Europa!

Facebook Twitter Website

Tem questões sobre a União Europeia?

Atendimento Presencial 
Praça da Liberdade 2, 1 Andar 

8000-164, Faro 
 

Seg-Sex 

Atendimento telefónico
Número verde 00800 6 7 8 9 10 11 

(+351) 289 895 272 
 
 

Atendimento online 

Leia + ........ Noticias Oportunidades Passatempos
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Manhã: 9.30-12-30 
Tarde: 14.30-17.30

 
 

europedirect@ccdr-alg.pt

0 Europe Direct Algarve é um centro de informação europeia hospedado na CCDR Algarve numa parceria com a
Comissão Europeia. 
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