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concurso sobre pobreza e exclusÃo social nas Áreas de:
 
- expressÃo escrita
- expressÃo musical
- expressÃo plÁstica

seminÁrio final no instituto portuguÊs da juventude 
dia 9 de dezembro de 2010
exposiÇÃo de todos os trabalhos realizados

organizaÇÃo

parceiros



O que é?

O projecto “Olha para a Pobreza com Olhos de Ver” é um concurso 
que pretende levar as pessoas residentes nos concelhos da região 
Dão Lafões a apresentar trabalhos nas áreas da Expressão Plástica, 
Expressão Escrita e Expressão Musical. Pinturas, contos ou 
histórias, canções do passado, do presente ou para o futuro, com 
uma dose de inovação e originalidade.

Qual o objectivo?

O objectivo é apelar à criatividade no panorama local no Ano Eu-
ropeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2010, em que pre-
tendemos que todos participem. Porque queremos dar visibili-
dade à pobreza, não fazendo dela apenas um drama mas most-
rando que a situação pode ser mudada pelas mãos das pessoas 
que atravessam situações difíceis, em conjunto com toda a socie-
dade.

Quem pode participar?

Todas as pessoas colectivas, utentes de instituições sociais, alunos 
de escolas ou grupos de habitantes das freguesias em situação de 
vulnerabilidade social pertencentes aos concelhos da região Dão 
Lafões.

Ficha de inscrição

Entidade/Grupo___________________________

Concelho_________________________________

Contacto_________________________________

Área (s) em que se pretende inscrever:

Expressão Escrita (3-18 anos)________________

Expressão Musical (3-18 anos) _______________

Expressão Plástica (3-18 anos)_______________

Expressão Escrita (18-64 anos)_______________

Expressão Musical (18-64 anos)______________

Expressão Plástica (18-64 anos)______________

Expressão Escrita (65 ou mais anos)__________

Expressão Musical (65 ou mais anos)_________

Expressão Plástica (65 ou mais anos)_________

Esta �cha terá que ser devolvida até ao dia 30 de Setembro 
de 2010 e os trabalhos entregues até ao dia 2 de Novem-
bro de 2010, para avaliação e posterior realização do 
seminário �nal, no dia 9 de Dezembro de 2010 no Instituto 
Português da Juventude em Viseu.


