
ATIVIDADE NO POLIVALENTE 
16 dezembro  

 

 

O que é a Maratona de 
Cartas ? 

É o maior evento global de direitos humanos organizado anualmente pela 

Amnistia 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. 

 

A NOSSA ESCOLA VAI MAIS UMA VEZ 

PARTICIPAR NESTE IMPORTANTE EVENTO. 

PEDE-SE A TODOS OS COLEGAS QUE 

PASSEM COM AS SUAS TURMAS PELO 

POLIVALENTE NO DIA 16 A PARTIR DAS 10 

HORAS  para a assinatura das Cartas. 

 

 

 



OS CASOS 

A Amnistia Internacional Portugal adotou este ano quatro 
casos, aos quais dedica toda a atenção e trabalho. 

Conheça-os melhor aqui. 

 

 

 

Annie Alfred (Malawi)   

Annie Alfred é como qualquer outra criança no Malawi, mas algumas pessoas 

acreditam que o seu corpo tem poderes mágicos. Os ossos das pessoas albinas são 

vendidos a praticantes de medicina tradicional para uso em feitiços, amuletos e 
poções, na crença de que trazem riqueza e boa-sorte. Este comércio macabro de 

partes dos corpos de albinos é também alimentado pela convicção de que os seus 

ossos contêm ouro. 

Exija que o Malawi proteja as pessoas com albinismo. 

 

EU ASSINO 

 

 

 

Edward Snowden (EUA)   

Edward Snowden partilhou documentos dos serviços secretos norte-americanos 

com jornalistas e, desta forma, revelou que os governos vigiam os nossos dados 
pessoais: emails, localização de comunicações telefónicas, histórico de internet e 
muito mais. Tudo sem o nosso conhecimento. 

Snowden lançou um movimento global de defesa da privacidade na era digital. 

 

Apele a que Snowden, que agiu unicamente em defesa do interesse público, seja 

perdoado.  

 

EU ASSINO 

 

 



 

 

 

 

Eren Keskin (Turquia) 

Advogada e antiga diretora de um jornal, Eren Keskin é uma voz crítica do Estado turco 
há décadas. Há 11 anos um dos seus discursos enfureceu as autoridades, acusando o 
Estado de “assassinar uma criança de 12 anos”: Uğur Kaymaz. Para Eren, a morte desta 

criança às mãos do exército, em 2004, é uma das muitas manchas na história da 
Turquia, pelas quais as autoridades têm de ser responsabilizadas. 

 

Exija que Eren não seja presa, e que todas as acusações sejam anuladas. 

 

EU ASSINO 

 

 

 

 

Shawkan      

(Egito)  

Mahmoud Abu Zeid, mais conhecido como Shawkan, estava apenas a fazer o seu 
trabalho, como fotojornalista, quando foi detido. Cobria a manifestação de 14 de 
agosto de 2013 no Cairo e fotografou a intervenção brutal das forças de segurança. A 

polícia identificou-o, prendeu-o e torturou-o. Está detido há três anos numa prisão no 
Cairo e, apesar de lhe ter sido diagnosticada hepatite C, é lhe negado qualquer 

tratamento médico. 

 

Apele ao Egito para anular todas as acusações contra Shawkan e a libertá-lo 
imediatamente. 

 

 

EU ASSINO  

 



 

 

 

 

 

 No dia 16 pelas 10 h e 30 min  irá decorrer na 

Biblioteca , uma Sessão dinamizada pela Amnistia 

Internacional, delegação de Leiria, subordinada ao 

tema  “Discriminação/refugiados e Migrantes” 

 

 

A equipa da biblioteca 


