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Exemplo de Convite a endereçar à Presidência das Câmaras Municipais 
ou das Juntas de Freguesia 

 

Assunto: 22 de Maio | Uma Prenda para Si | Um convite | Gratidão à TERRA no 

Dia Internacional da Biodiversidade  

 

Escola _____ / jovens escuteiros / grupo de jovens da entidade_________  

 

Somos um grupo de crianças / jovens  da _________ que lhe quer oferecer uma 

prenda e convidá-lo a UM Minuto de Silêncio. 

 

Conscientes da importância da Vida e da importância da biodiversidade para a 

mesma, queremos no próximo dia 22 de maio celebrar o Dia Internacional da 

Biodiversidade fazendo UM Minuto de Silêncio de Gratidão à TERRA. 

 

UM Minuto de Silêncio de Gratidão à TERRA, é uma iniciativa nacional organizada 

pela Associação Fazedores da Mudança, que envolve várias escolas, entidades e 

pessoas singulares, e que tem como objetivo agradecer à Terra por tudo o que tão 

generosamente nos dá para podermos viver, resgatando um dos mais nobres 

sentimentos em cada um de nós – a Gratidão. 

 

Na nossa __________(escola,...) estamos a construir móbiles com tsurus (pássaros 

feitos em origami), especialmente para lhe oferecer, convidando-o a UM Minuto de 

Silêncio. Esta iniciativa junta escolas de várias partes do país para um mesmo gesto: 

oferta destes móbiles aos vários presidentes de Câmaras, Juntas de Freguesia, mas 

também ao Presidente da República, ao Governo e à Assembleia da República. 

 

Com este gesto pretendemos chamar a atenção para a importância da biodiversidade 

e para a vida, sobretudo em contexto de adaptação às alterações climáticas, 

relembrando o quão interdependentes somos e a urgência de adoptarmos 

comportamentos e modos de vida mais simples e sustentáveis que cuidem da Terra, 

dos seres vivos e de nós, em particular. Fazemos também UM Minuto de Silêncio 

porque consideramos que é importante parar, silenciar, escutar o coração e 

experienciar a gratidão dentro e fora de nós. 
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Neste sentido, gostaríamos de ser recebidos por V.Exa. no dia 22 Maio de 2019 às 

11:10 (hora sugerida para este minuto de silêncio, mas estamos disponíveis para 

adaptar à sua agenda). 

 

Pode ver toda a informação sobre esta iniciativa, aqui:  

https://www.fazedoresdamudanca.pt/portugal-a-cuidar/um-minuto-de-silencio  

 

Certos de que acolherá com carinho a prenda que lhe queremos oferecer, 

agradecemos a sua atenção e aguardamos com expectativa a sua resposta que 

desejamos que seja favorável. 

 

Os alunos da escola ________/jovens escuteiros/grupo de jovens da entidade_______ 
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