
Clube Europeu
 

Participação em iniciativas solidárias
 

- Maratona das Cartas 

Este ano, o clube participou 

novamente nesta iniciativa. Foram 

recolhidas assinaturas e foram 

elaboradas cartas (alunos maiores de 

quinze anos) para defender os direitos 

de cinco mulheres de diferentes 

países. Foi ainda divulgada a ação da 

ONG - Amnistia Internacional e 

debatida a questão dos direitos 

humanos.Mais um evento de 

ampliação de valores universais e da 

cidadania ativa. 

Agradecemos a todos os 

elementos da comunidade educativa 

que participaram na Maratona de 

Cartas 2019! 

 

 

 

- Campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar

No mês de dezembro, o clube envolveu

Alimentar, com o objectivo de ajudar famílias carenciadas. 
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É o maior evento global de direitos humanos organizado

Internacional, no último trimestre de cada ano, no âmbito da data simbólica de 10 de 

dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Por esta ocasião, pessoas de 

todo o mundo assinam cartas apelando à solidariedade internacional, em prol de 

indivíduos e de comunidades em risco. 
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be envolveu-se na recolha de géneros alimentícios 

com o objectivo de ajudar famílias carenciadas.  

 

o maior evento global de direitos humanos organizado, anualmente, pela Amnistia 

no último trimestre de cada ano, no âmbito da data simbólica de 10 de 

dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Por esta ocasião, pessoas de 

todo o mundo assinam cartas apelando à solidariedade internacional, em prol de 

 Amnistia Internacional (adaptado) 

recolha de géneros alimentícios destinados ao Banco 



- Peditório anual da Cáritas 

Entre os dias 17 e 24 de março, decorreu a Semana Nacional da Cáritas sob o tema: “Juntos numa só família 

humana”, realizando-se no mesmo período o peditório público anual. À semelhança de outros anos, o clube 

recolheu, no dia 23, donativos pelas ruas de Serpa e à porta de supermercados.Demos, assim, o nosso contributo 

para criar um mundo mais solidário. 

 

 


