UM NÍVEL PARA TODOS
Existem três níveis de participação –
Bronze, Prata e Ouro – Cada nível demora um tempo específico para completar, portanto existe sempre algo
para cada um.

O QUE FAZER A SEGUIR
BRONZE

PRATA

OURO

14 anos ou mais
Pelo menos 6 meses

15 ou mais
Pelo menos 12 meses

Simples, contactar o Núcleo local ou o
Programa Nacional para saber como pode participar.

Não pode ser mais fácil!

16 ou mais
Pelo menos 18 meses

PRÉMIO INFANTE D. HENRIQUE

TRANSFORMAR OS
TEMPOS LIVRES NOS
DESAFIOS DA SUA
VIDA

Seja qual for a sua escolha, lembre-se
que tem até aos 25 anos de idade para completar e terminar tudo.
Uma vida de benefícios
Receberá ainda mais e adquirirá mais
do que sonhou com o nosso Programa
do Prémio:
- Divertimento;
- Amigos;
- Desafio;
- Descoberta;
- Aventura;
- Liderança;
- Objectivos;
- Conquista;
- Autoconfiança;
Acima de tudo alcançará um grande
sentido de realização e conquista.
E mais ainda, os seus esforços poderão ajudar a criar perspectivas de carreira profissional, que o irão beneficiar no futuro.

Talent de Bien Faire

PRÉMIO INFANTE D. HENRIQUE

Rua Duques de Bragança, nº 5 A
1200-162 Lisboa
Tel.: 21 343 04 97/8
Email: premio.inf.d.henrique@iol.pt
www.premio-idh.pt

Então Vá,
ACEITA O DESAFIO

ACEITA O DESAFIO

ACEITA O DESAFIO

DIVERTE-TE

MIMADO PELA ESCOLHA

O QUE FAZER ?

Transforme o tempo livre em
tempos divertidos com o
Prémio Infante D. Henrique e
descobrirá como escolher, planear e conquistar objectivos
que podem mudar a sua vida.

Seja o que for em que esteja
interessado, ficará mimado
por tanta escolha, nas 5 secções com centenas de actividades à escolha:

Aqui encontram-se referidas algumas actividades
em que se pode divertir como parte do seu programa do Prémio. A sua escolha dependerá somente
do custo local e da sua disponibilidade local.

É mesmo popular, mais de
5.000 jovens iguais a si participam anualmente, explorando o
seu potencial.
Agora pode também completar
as suas ambições, pois quase
todos os interesses existentes
ou actividades livres podem
servir para qualificar-se.
Esta é a sua oportunidade para
tentar algo completamente novo ou aperfeiçoar algum interesse ou talento existente.
O patronato em geral vê o nosso programa, Prémio Infante D.
Henrique como uma qualificação extra, pode ainda beneficiar a sua futura carreira.
E com tantos outros jovens que
participam, concerteza que fará
também novos amigos – e terá
o melhor tempo da sua vida.
Pode fazer o Prémio através da
sua Escola, Autarquia local, Escuteiros, Associação de Estudantes, Universidades, onde
quer que esteja. Muitas empresas oferecem ainda o Prémio
aos seus empregados. Veja como pode envolver-se localmente. Informação nas costas deste
folheto.

Serviço
Seja um herói local – Ajude a
comunidade, o ambiente ou
ainda treine para salvar uma
vida…
Talentos
Faça algo diferente, mesmo
que se veja como um artista de
rua, trapezista ou um intelectual, temos algo que lhe vai
agradar.
Desporto
Pode ser o próximo Cristiano
Ronaldo ou Figo! Ou Carlos
Lopes!
Virtualmente qualquer desporto, dança ou actividade física
pode contar…
Aventura
Embarque numa expedição e
encontre-se a treinar, planear
e completar uma jornada de
aventura na montanha, no
mar, canoa, remos, vela ou bicicleta.
Projecto residencial (somente para Ouro))
Trabalhe como membro de
uma equipa num projecto de
conservação, turismo de habitação, colónia de férias ou outros projectos durante o mínimo de 5 dias.

- Agricultura
- Rádio Amador
- Tratar de animais
- Arquitectura
- Astronomia
- Atletismo
- Badmington
- Basquetebol
- Bilhar
- Snooker
- Mecânica
- Línguas
- Teatro
- Vela
- Surf
- Arraiolos
- Pintura
- Informática
- Volunt. Hospitalar
- 1ºs Socorros
- Linguagem gestual
- Canoagem

- Futebol
- Culinária
- Artesanato
- Hotelaria
- Ciclismo
- Dança
- Disco Jockey
- Mergulho
- Ioga
- Boxe
- Natação
- Ginástica
- Moda
- Leitura
- Fotografia
- Cerâmica
- Computadores
- Apoio a idosos
- Colecções
- Nadador Salvador
- Cuidar de crianças
- Voluntariado Hospitalar

- Instrumentos Musicais /música /coro

- Museus

A Lista nunca está completa e se gostaria de fazer
algo que ainda ninguém tentou, então nós podemos ajudar a planear um programa para si !

ACEITA O DESAFIO

