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História da Europa 
 

CECA 

A União Europeia é criada com o objetivo de pôr termo às frequentes 

guerras sangrentas entre países vizinhos, que culminaram na 

Segunda Guerra Mundial. A partir de 1950, a Comunidade Europeia 

do Carvão e do Aço (CECA) começa a unir económica e 

politicamente os países europeus, tendo em vista assegurar uma paz 

duradoura. Os seis países fundadores são a Alemanha, a Bélgica, a 

França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos. Os anos 50 são 

dominados pela guerra fria entre os países do Leste e os países 

ocidentais. Na Hungria, as manifestações contra o regime comunista 

são reprimidas pelos tanques soviéticos em 1956. Em 1957, o 

Tratado de Roma institui a Comunidade Económica Europeia (CEE) – 

o chamado «Mercado Comum».  

Hino Europeu 

A melodia escolhida para simbolizar a 

UE é o «Hino à Alegria», composto 

por Ludwig Van Beethoven em 

1823,  

Este hino simboliza não só a União 

Europeia, mas também a Europa num 

sentido mais lato. O poema «Hino à 

Alegria» evoca o ideal da fraternidade 

de Schiller, partilhado por Beethoven. 

Em 1972, o Conselho da Europa 

adotou o «Hino à Alegria» de 

Beethoven como o hino desta organização. 

O Clube Europeu: 
 
Antonio Soares, Miguel Guimarães, Clément Pereira, Ana Isabel Fonseca E Costa, Matilde Rebelo 
Lages, Lea Pereira, Mariana Ferreira, Esther Bouhadana 
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Jean Monnet  

O consultor económico e político francês Jean Monnet dedicou a sua vida à causa da integração europeia, tendo sido o 

inspirador do «Plano Schuman», que previa a fusão da indústria pesada da Europa Ocidental. 

Monnet era oriundo da região de Cognac, em França. Quando terminou o liceu, aos 16 anos 

de idade, viajou por vários países como comerciante de conhaque e, mais tarde, como 

banqueiro. Durante as duas guerras mundiais, exerceu cargos importantes relacionados com 

a coordenação da produção industrial em França e no Reino Unido. Como consultor de alto 

nível do Governo francês, foi o principal inspirador da famosa «Declaração Schuman» de 9 de 

maio de 1950, que conduziu à criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, 

considerada o ato fundador da União Europeia. Entre 1952 e 1955, foi o primeiro Presidente 

do órgão executivo daquela Comunidade 

 

  

Robert Schuman, político, advogado de alto nível e ministro dos Negócios Estrangeiros 

francês entre 1948 e 1952, é considerado um dos promotores da unificação europeia. 

Em colaboração com Jean Monnet, elaborou o famoso Plano Schuman, que divulgou a 9 

de maio de 1950, hoje considerada a data de nascimento da União Europeia. Nesse 

plano, Schuman propunha o controlo conjunto da produção do carvão e do aço, as 

matérias-primas mais importantes para a produção de armamento. A ideia fundamental 

subjacente à proposta era a de que um país que não controlasse a produção de carvão e 

de aço não estaria em condições de declarar guerra a outro. 

Robert Schuman         

         História do Euro                         As notas e moedas de euro foram colocadas em circulação em 2002, 

mas os planos e preparativos para a sua introdução remontam ao início 

dos anos noventa. Em 7 de Fevereiro de 1992, teve lugar a assinatura do 

Tratado da União Europeia, em Maastricht. O Tratado da União Europeia 

descreve as competências do Banco Central Europeu (BCE), dos 

governos e dos bancos centrais nacionais (BCN) dos países da área do 

euro no que diz respeito à emissão de notas e moedas de euro. Estipula 

que o BCE tem o direito exclusivo de autorizar a emissão de notas na 

área do euro, porém, a emissão das mesmas pode ser feita tanto pelo 

BCE como pelos BCN. Contudo, uma vez que o BCE não está envolvido 

em quaisquer operações em numerário, são os BCN que efectivamente 

processam, armazenam e colocam e retiram de circulação as notas de 

euro. Na reunião do Conselho Europeu, realizada em Dezembro de 1995, 

em Madrid, os líderes europeus decidiram o nome da nova moeda: “euro”. 

Foram propostas outras designações, incluindo “ducat”, “ecu”, “florin” e 

“franken”, tendo-se também sugerido a adição de “euro”, como prefixo, ao 

nome das então moedas nacionais (por exemplo, “euroescudo”), mas 

estas sugestões foram rejeitadas devido às suas conotações nacionais.   

Inspirado na letra grega épsilon, o símbolo do euro evoca o berço da civilização europeia. “E” é obviamente a 

primeira letra da palavra “Europa”. As bem definidas duas linhas horizontais paralelas pretendem representar a 

estabilidade da moeda.  
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Todos nós sabemos da existência da Europa e da maioria das suas instituições. Mas sabes realmente em que consiste 
o trabalho de cada uma? Vamos explicar-te em que é que consiste o Conselho da União Europeia. 

O Conselho da União Europeia, que representa os Estados membros, tem como função definir as orientações, 
prioridades e a agenda política geral da União Europeia. Nele, reúnem-se os ministros das pastas respetivas de cada 
um dos Estados-Membros .  

Quando se reúnem os presidentes de todos os estados e/ou os primeiros-ministros, o Conselho toma a designação de 
Conselho Europeu. 

Este conselho é dirigido pelo presidente Donald Tusk, e tem sede em Bruxelas (Bélgica), exeto nos meses de abril, 
junho e outubro, meses em que o local de reunião passa a ser no Luxemburgo.  

Por fim, foi criado em 2009, quando houve a instituição da União Europeia.  

Graças a ele, a segurança e a política externa da União Europeia estão garantidas, e temos nomeados muitos bons 
candidatos para determinados altos cargos nas instituições da UE.   

O Conselho da União Europeia ouve o povo, e tenta sempre melhorar as nossas condições de vida,  elaborar propostas 
que nos valorizam e nos ajudam.  

O conselho reúne-se apenas 4 vezes por ano, mas se houver questões urgentes pode ser convocada uma reunião de 
emergência.  

 Ana Isabel Costa 

Parlamento Europeu em Estrasburgo 

Parlamento Europeu em Bruxelas 

Parlamento Europeu no Luxemburgo 



À vossa saúde NewsLetter N°7 Nov. 2016 Clube Europeu NewsLetter N°2 Fev. 2017 

 

Et si vous pouviez sauver des milliers de personnes 

en risquant votre liberté, le feriez-vous ? Dans cette 

position se trouva Aristides de Sousa Mendes, ici 

présent aujourd’hui.  

 

- Donc Monsieur Mendes, quelle était votre fonction ? 

- J’étais Consul à partir de 1910, en Guyane Britannique, 

puis après à Zanzibar, etc., pour finir, à Anvers en Bel-

gique jusqu’à 1938, ce fut dans cette année que Salazar 

m’a nommé Consul Général du Portugal à Bordeaux. 

- Qu’arriva-t-il cette année ?  

- En 1938 j’envoyai mes 8 plus jeunes enfants alors que 

j’en avais 14 à Cabanas, au Portugal. 

- Et ensuite, lors de votre retour à Bordeaux ? 

- Lorsque j’arrivai à Bordeaux, des demandes de visas se 

firent de plus en plus pressantes, beaucoup de réfugiés 

fuyaient le nazisme, ils avaient prévu la guerre… Ils ve-

naient de partout et fuyaient l’Europe envahie, ainsi tous 

les consulats étaient pleins, excusez-moi le terme, à cra-

quer.  

- J’ai déjà entendu parler du Circulaire 14, qu’est-ce que 

c’est ? 

- Le 11 novembre 1939, Salazar a fait envoyer une lettre 

interdisant (les juifs notamment) de recevoir un visa, ce 

qui causa sûrement des morts, mais protégea le Portugal 

d’Hitler. 

- Et que s’est-il passé en avril 1940 ? 

- La grande-duchesse du Luxembourg, sa famille, les 

principaux membres de son gouvernement ainsi qu’envi-

ron 70 000 luxembourgeois ont dû s’exiler. 50 000 réfu-

giés hollandais et 2 millions d’évacués belges venaient 

s’ajouter aux millions de Français qui cherchaient à arri-

ver au Sud de la France encore en Zone « libre ».  

- Et le 24 mai ? 

- Interdiction définitive de don-

ner des visas aux réfugiés. 

- Et alors, votre réaction ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Au consulat, devant lequel campaient de nombreux 

réfugiés, le nombre de demandes quotidiennes se 

chiffrait à plusieurs centaines. Je fus contraint de ne 

pas y répondre, même si je commis «quelques irrégu-

larités». Fin mai, la police portugaise des frontières 

intercepte 17 belges porteurs de visas non autorisés 

et des polonais munis de faux passeports, tous établis 

par moi. Je persistais à concéder quelques visas non 

autorisés, demandant ensuite les autorisations par 

télégramme sans attendre les réponses que je savais 

négatives. Cependant, le nombre de réfugiés et les 

demandes de visas ne cessaient de croître. 

- Connaissez-vous Haïm Kruger ? 

- Oui, je lui ai promis à lui et à sa famille des visas, ce 

rabbin n’eut cependant point d’autorisation. 

 - Avez-vous désobéit ? 

 - Oui, à partir de 1939, j’ai commencé à donner 

quelques visas et passeports, ne demandant qu’après 

l’arrivée des personnes l’autorisation.  

 - À la fin, combien de personnes avez-vous pu  sau-

vé ?  

 - Environ 30 à 39 mille personnes. 

 - Regrettez-vous votre geste de rébellion ? 

 - J’ai été démis de mes fonctions diplomatiques, mon 

nom et ma carrière ont subi le déshonneur. C’est seu-

lement dans les années 1980 que mon geste a été 

reconnu et j’ai été réhabilité au parlement portugais 

mais si je devais le refaire, je n’hésiterais pas une  

seconde. 

 - Merci de nous prêter un peu de votre temps, au re-

voir. 

 - Ce fut un plaisir de pouvoir répondre à ces ques-

tions, au revoir.                                       

 

         Travail de Eduardo Sousa,  

Simon Herbin et  Clément 

Pereira 

Le 27 janvier marque la journée Internationale dédiée aux victimes de l´Holocauste. Pour marquer 

cette date, quelques élèves ont réalisé une interview auprès de Mr  Le Consul Aristides de Sousa 

Mendes 



À vossa saúde NewsLetter N°7 Nov. 2016 Clube Europeu NewsLetter N°2 Fev. 2017 

 

Mensagem do Presidente Jean-Claude Juncker por ocasião do Dia da 
Memória do Holocausto de 2017 

Bruxelas, 26 de janeiro de 2017 

© European Union 2017 

Assinala-se este ano o 75.º aniversário da Conferência de Wannsee, quando com implacável frieza burocrática os 
dirigentes nazis expuseram o seu plano para exterminar os judeus europeus. Com o passar do tempo e à medida que 
estes acontecimentos se tornam mais distantes, maior deve ser o nosso dever de parar para recordar e refletir sobre 
este momento. «A memória tornou-se um dever sagrado para todas as pessoas de boa vontade». Esta é a lição que 
recebemos de Elie Wiesel, Prémio Nobel da Paz, que morreu no ano passado após dedicar toda a sua vida a dar voz 
aos sobreviventes das atrocidades da Shoah. 

O nosso dever é ainda mais imperioso perante o desaparecimento dos sobreviventes e testemunhas diretas do 
Holocausto cada ano que passa, deixando às gerações mais novas a responsabilidade de transmitir uma mensagem 
que não pode perder a sua força. Nunca deixaremos de dizer «Não esquecemos»! 

Esta é também a primeira vez que recordamos o Holocausto sem a presença de Roman Herzog, antigo presidente 
alemão recentemente falecido. Foi ele quem, em 1996, consagrou no direito alemão a data de 27 de janeiro como o 
Dia da Memória das Vítimas do Nazismo. Este gesto lançou um processo que, em 2005, assinalando o 60.º 
aniversário da libertação do campo de extermínio nazi de Auschwitz-Birkenau em 27 de janeiro de 1945, levaria as 
Nações Unidas a declarar esta data como o Dia Internacional da Memória do Holocausto. 

A União Europeia é um projeto enraizado na história do continente europeu e a quem também cabe inteiramente este 
dever de memória. Nestes tempos difíceis, a memória é não só uma lembrança obrigatória do passado, mas também 
uma referência para o futuro, impedindo que se repitam os mesmos erros e que se caia nas mesmas armadilhas, 
como de certa forma temos feito ao permitir a discriminação e a propagação do ódio. Elie Wiesel soube ver o perigo 
crescente das sementes do ódio. Reconheceu a ameaça que esta nova vaga representa e manifestou-se muito cedo 
contra o espectro nefasto do antissemitismo na Europa, sob novas formas, bastante antes de muitos outros. 

A História avisa-nos de que o ódio pode rapidamente transformar-se em incitação e violência. Por este motivo, a UE 
fez da luta contra o ódio e a incitação ao ódio uma prioridade onde quer que ocorra. Em maio de 2016, a Comissão 
Europeia chegou a acordo com as principais empresas de tecnologias da informação e plataformas de redes sociais 
sobre um código de conduta que permite vigiar e eliminar, no prazo de 24 horas, os discursos ilegais de incitação ao 
ódio em linha que nelas sejam divulgados. Essa decisão complementa a legislação em vigor aplicada pela Comissão 
Europeia que considera como infração ações ou discursos que publicamente justificam, negam ou desvalorizam de 
forma manifesta o Holocausto. 

No mundo de hoje, quando as falsas notícias são facilmente disseminadas, não pode haver qualquer tolerância 
quanto à negação do Holocausto, qualquer que seja o disfarce com que se apresente: tanto o chamado negacionismo 
«extremo», que nega totalmente a sua existência (conduta tipificada como crime na lei), como também o insidioso 
negacionismo «brando», que consiste em minimizar a dimensão e a profundidade do mal consubstanciado na Shoah, 
ou que questiona a gravidade do Holocausto para o mundo atual e tenta menosprezar o Holocausto remetendo para 
outras situações. 

Face ao crescente antissemitismo, ao recrudescimento de outras formas de ódio e ao ressurgir de incidentes 
incitados pela violência, a Comissão Europeia está firmemente determinada a prevenir e lutar contra o antissemitismo 
sob todas as suas formas, e assegurar que os judeus podem continuar a viver sem restrições na Europa. A Europa 
continuará a ser um território de paz e tolerância em que se constroem pontes e se resiste à intolerância e à 
discriminação. 

 

Jean-ClaudeJuncker 
Presidente da Comissão Europeia 
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« Le mouvement Emmaüs est un 

ensemble d’association et groupements de 

solidarité présent dans 39 pays qui fut 

fondé par l’Abbé Pierre en 1954. 

  6 

 

 

Les origines du mouvement 

En 1949, l’Abbé Pierre acheta une maison non loin 

de Paris qu’il jugea « trop grande » et où il y créa une au-

berge de jeunesse internationale qu’il appela Emmaüs en 

référence à l’épisode biblique. En effet, cette même année il 

rencontra Georges Legay, un homme désespéré, voire suici-

daire, à qui il tenta de redonner l’envie de vivre : « Je ne 

peux pas t'aider, je n'ai rien à te donner. Mais toi, tu peux 

m'aider à aider les autres. » 

En acceptant de l’aider, Legay devint alors le premier com-

pagnon Emmaüs. 

 Bien que cette association fut fondée par un prêtre 

catholique, député de surcroît, le mouvement se veut tota-

lement neutre au niveau religieux et politique. Il est ouvert à 

toutes les nationalités, les origines ethniques, sans juger les 

convictions de ceux à qui il porte assistance sans distinction. 

 

Le développement de Emmaüs en 

France 

 L’hiver 1954 en France est un hiver 

particulièrement froid. De plus, la pénurie 

de logement qui suit la Seconde Guerre 

mondiale ne fait qu’aggraver la situation et 

beaucoup de sans-abris sont retrouvés 

mort à cause du froid. L’Abbé Pierre lance 

alors un appel au secours qui toucha la 

société française qui y répondit massive-

ment. Une collecte de dons en nature et 

en argent est organisée et c’est ainsi que 

ce créée l’association Emmaüs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création d’Emmaüs international 

Les nombreux voyages de l'abbé Pierre ont entrainé 

la création de groupes Emmaüs dans le monde entier, et 

notamment en Amérique Latine, en Afrique, en Asie, en 

Europe.  

 

Le mouvement Emmaüs aujourd’hui 

 Le mouvement en France s’organise en trois 

branches : la branche communautaire (117 communautés, 

des lieux d’accueil, de vie, de travail et de solidarité), la 

branche action social et logement (principalement pour les 

centres d’hébergements) et la branche économie solidaire 

et insertion. 

 A l’internationale, Emmaüs ne fait que s’agrandir. Il 

y a maintenant 350 groupes dans le monde entier qui sont 

organisés en quatre régions (Europe, Afrique, Amériques, 

Asie). Le mouvement Emmaüs travail aujourd’hui sur six 

axes prioritaires : Droit à l’eau, Santé, 

Finances éthique, Education, Migrations 

internationales et Traites des personnes. 

 

Emmaüs au Portugal. 

 Il existe au Portugal deux commu-

nautés Emmaüs (une à Lisbonne et une à 

Porto). Elles s’occupent principalement 

d’accueillir les personnes seules et dému-

nies pour leur offrir un moment, un repas 

ou même du travail et ainsi leur per-

mettre une réinsertion sociale. Le travail 

d’Emmaüs consiste aussi à récolter des 

objets de seconde-main, de les rénover 

pout ensuite les vendre. Ces fond alors 

récoltés permettent de subventionner 

les communautés Emmaüs. 

 

 

                                                                           Esther Bouhadana 

L ’Abbé Pierre est un prêtre catho-

lique et député, fondateur du mou-

vement Emmaüs.  
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27 rua Gil Eanes, 4150-348 Porto, Portugal   
tél. : +351 226 153 030  fax : +351 226 153 039 
www.lyceefrancaisdeporto.pt 

 Em mais uma representação dos valores defendidos pelo Lycée Franças International de Porto, decorreu, 

ao longo da semana de 23 a 27 de janeiro, uma recolha de roupa e brinquedos  junto da comunidade escolar.  A 

iniciativa, promovida por Claire Pasquier, Sandra Pacheco e Claire Bernheim, e que contou com a colaboração do 

CVCL, permitiu que durante toda a semana imperasse o espírito de Solidariedade, com inúmeras doações por 

parte de país e alunos, em benefício da Associação “Emaus Porto”. 

Graças à participação e ao empenho dos nossos alunos e pais, pudemos demonstrar mais uma vez que a 

solidariedade não se limita apenas a uma palavra simbólica que todos conhecemos, mas  que se trata de um valor 

que a todos diz respeito e com o qual o LFIP se identifica. 


