
YOUth Grow - Inscrições abertas! 

21 e 25 de junho, no CEIA. - Centro de Educação e Interpretação Ambiental da Paisagem 

Protegida do Corno de Bico 

 

O YOUth Grow está à procura de cinco jovens que queiram adquirir aprendizagens fundamentais 

ligadas à música através de uma série de boas práticas no ensino desta área artística, 

desenvolvidas em diversos países. Estás preparado? 

Se tens mais de 15 anos, és natural de Paredes de Coura ou ex-aluno da Escola do Rock Paredes 

de Coura, e queres aprender mais sobre música, este evento é para ti! 

 

 

O que é o YOUth Grow? 

Trata-se de uma iniciativa do Projeto PLAY2GROW! - Development of Key Skills and Values for 

Youth through music!, apoiado pelo programa Erasmus +, e acontecerá entre 21 e 25 de junho, 

no CEIA, em Paredes de Coura.  

Durante uma semana, no CEIA, serão trabalhados e analisados projetos musicais desenvolvidos 

em Paredes de Coura, Tomiño (Galiza), e Aosta (Itália), pelos quinze jovens selecionados (cinco 

de cada país parceiro) e pelos monitores presentes.  

Para além disso, poderás usufruir de workshops e atividades de lazer, conhecer estudantes de 

outros locais e aprender com eles sobre como a música é vivida e experienciada no seu país. 

 

Como te podes inscrever? 

Envia os teus dados (nome, idade, morada, percurso musical) para  

centrocultural@paredesdecoura.pt! Comunicaremos o resultado da seleção até dia 16 de junho. 

Ficamos à espera da tua inscrição! 

 



Sobre o Play2Grow: 

O Play2Grow junta cinco instituições de Portugal, Espanha (Galiza), e Itália, cujo principal 

objetivo é o desenvolvimento de estratégias, documentos e atividades de formação, para ajudar 

os jovens e youthworkers a adquirir valores, competências-chave e habilidades, através de uma 

abordagem baseada na música. Ao longo de dois anos, os parceiros - Município de Paredes de 

Coura, Ayuntamiento de Tomiño, EOSA Estratégia y Organización S.A, em Vigo, Space Ensemble, 

Portugal e SFOM (Fondazione María Ida Vigliono per la cultura musicale), em Aosta, Itália - têm 

desenvolvido várias atividades nesse sentido nos três países envolvidos. Sabe mais nas redes 

sociais do projeto: 

Website - https://play2grow.eu/ 

Facebook - https://www.facebook.com/play2grow.eu 

Instagram - https://www.instagram.com/play2_grow/ 
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