A CCPF - Coordenação das Colectividades Portuguesas de França – organiza o 14° Encontro Europeu dos Jovens
Lusodescendentes. Este Encontro será realizado em Alcobaça de 31 de Julho a 6 de Agosto de 2011, em parceria
com a Câmara Municipal de Alcobaça, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e a Secretaria de
Estado das Comunidades Portuguesas.

Porquê este encontro?
• Trocar experiências com lusodescendentes de diferentes países, comparar situações nacionais.
• Poder estabelecer um intercâmbio entre jovens, associações e instituições ligadas à juventude portuguesa e
europeia.
• Descobrir a região de Espinho.
Como será realizado o Encontro?
Este encontro conhecerá 3 realidades:
SENSIBILIZAR: O programa do Encontro permitirá a valorização de vários temas actuais. (ambiente, cidadania, etc.)
PARTILHAR: Pretende-se que seja uma semana em torno do mundo associativo. A descoberta é também cultural:
partilhar e encontrar jovens de vários países europeus, com diferentes sensibilidades associativas e culturais.
DESFRUTAR: Porque este enconto é uma ocasião de conhecer jovens lusodescendentes a festa não deixa de ter um
lugar importante.
Como participar?
• Tens de ter entre 18 e 30 anos, ser lusodescendente e fazer parte de
uma associação
• Preenche e envia a Ficha de Inscrição para a CCPF, juntamente com um
cheque de caução no valor de 150 euros, que será devolvido no fim do
Encontro. A CCPF, só depositará o cheque em caso de desistência não
justificada. CCPF – Inscrições EEJL– 17 rue de Turbigo – 75002 Paris–
France
• Os novos participantes serão prioritários nas inscrições.
• A participação é grátis. Tu, ou a tua Associação só têm que pagar a
viagem até Alcobaça.
• A presença é obrigatória até ao último dia do Encontro!

Para mais informações: Monica Fins
+33.1 44 62 05 04 –monica.fins@ccpf.info

Lugares limitados! Inscreve-te já!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHA DE INSCRIÇÃO

*Inscrições antes do dia 10 de Julho de 2011

Nome: _________________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Morada: ___________________________________________________________________ Sexo:  F
M
Telefone: _______________ E-mail ________________________________________@___________________
Telemóvel:__________________
Nível de Estudos: ___________________________ Profissão: ___________________________
Fazes parte de uma associação?  Sim  Não
É uma associação juvenil?  Sim  Não
Nome da tua associação: __________________________________________________________________________________________________________
Qual é a actividade principal da tua associação? ________________________________________________________________________________
Qual é a tua função? _______________________________________________________________________________________________________________
Já participaste em Encontros anteriores, indica quais? ________________________________________________________________________
Observações médicas ou alergias?________________________________________________________________________________________________
Quais são os teus passatempos/talentos que poderás partilhar com o grupo (música, canto, etc.)?________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Comprometo-me a participar na totalidade do Encontro.
Data/Assinatura:

