
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE  
ACOLHEU A EXPOSIÇÃO “ECONOMIA EUROPEIA” 

Mostra visou dar voz às preocupações dos jovens perante temas da cidadania 
europeia e celebrar a data da instituição da CEE e da Estratégia de Lisboa  

 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolheu a 
exposição “Economia Europeia” do Europe Direct Viseu Dão Lafões, na 
semana de 21 a 25 de março. Uma mostra que termina hoje e cujo objetivo 
foi dar voz aos sentimentos e preocupações dos jovens no que diz respeito 
a temas importantes da cidadania europeia. 
 
“Economia Europeia” é uma iniciativa desenvolvida pelos alunos do terceiro 
ano da licenciatura em Economia, da Universidade de Aveiro, que tem 
percorrido várias Bibliotecas da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu 
Dão Lafões, tendo como próximo destino, já no próximo dia 28 de março, a 
Biblioteca Municipal de Carregal do Sal. 
 
A passagem desta mostra pela Biblioteca Municipal de Mangualde, 
composta por quatro módulos com quatro faces cada um, pretendeu 
também assinalar a data da assinatura do Tratado de Roma que institui a 
Comunidade Económica Europeia, em 25 de março de 1958, celebração que 
coincide com a data de término da exposição, e a Estratégia de Lisboa nos 
dias 23 e 24 de março de 2000. 
 
A Biblioteca Municipal complementa agora a exposição com uma mostra documental e informativa sobre a 
Comunidade Europeia, que pode ser consultada nas salas de leitura. 

 
TRATADO DE ROMA - INSTITUI A COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA 

Em 25 de Março de 1957, foram assinados dois tratados – o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia (CEE) 
e o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica (CEEA ou EURATOM). As decisões das duas 
Comunidades foram tomadas pelo Conselho, mediante proposta da Comissão. A Assembleia Parlamentar Europeia 
realizou a sua primeira sessão no ano seguinte, em 19 de março de 1958.  
(Fonte: Website Parlamento Europeu) 

 

ESTRATÉGIA DE LISBOA 
Foi também em março, nos dias 23 e 24 do ano 2000, em Lisboa que o Conselho Europeu aprovou a Estratégia de Lisboa, 
com o objetivo de fazer da União Europeia, até 2010, a economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva 
do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior 
coesão social e respeito pelo ambiente. 
(Fonte: Website Parlamento Europeu) 

 
 
Mangualde, 25 de março de 2022. 
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