
1.  Junte o seu nome à corrente de amor em https://lovenotwalls.amnistia.pt
Por cada nome adicionado, será somado 1 km à corrente, com o objetivo de ultrapassar os km 
do muro idealizado por Donald Trump (1 609 km).

2.  Tire uma fotografia acompanhado/a por alguém na rua, de mão dada ou de forma a criar a ideia de 
união. Partilhe nas redes com o hashtags #lovenotwalls e #amornãomuros e identifique @amnistiapt

POR QUE PRECISAMOS DE SI?

Alguns líderes políticos foram eleitos com base em discursos de ódio e promessas assentes na divisão e no 
medo. Uma das mais conhecidas foi a do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de 
criar um muro enorme na fronteira EUA-México.
É fundamental mostrarmos que queremos um outro mundo, onde o amor, a justiça, a paz, a humanidade 
prevaleçam sobre o ódio, o medo e as fronteiras.

O QUE QUEREMOS?

Queremos criar uma corrente de pessoas maior do que o muro que o presidente dos EUA prometeu 
construir, com 1 609 km. Cada pessoa que se junta à corrente, acrescenta-lhe 1 km. Logo, temos de ser 
mais de 1 609 pessoas a dar as mãos por esta causa.

QUAL É A SUA MISSÃO?

1) Juntar-se à corrente em https://lovenotwalls.amnistia.pt
2) Partilhar nas redes sociais, mobilizando muitas pessoas para atingirmos o objetivo. 

GUIA DA AÇÃO

DURAÇÃO: 5 minutos

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
telemóvel/computador com acesso à internet

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa ou mais

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
fácil

TEMA / CAMPANHA:
BRAVE; #RestartYourSpeech; Eu Acolho

1609 km of love 
CALL 2 ACTION

PREPARAÇÃO: 5 minutosAÇÃO: Juntar-se à corrente de amor
Tirar uma foto + partilhar nas redes

QUANDO: 27, 28 ou 29 de MAIO



• Junte o grupo e combine uma hora e local – de preferência marque encontro numa praça ou 
num outro espaço movimentado da sua cidade/localidade.

• Nesse local, mobilize as pessoas que passarem para participarem na ação.

• Para dar um enquadramento visual à ação, sugerimos que seja impresso um cartaz/folha, 
idealmente em tamanho A3, com a mensagem #LoveNotWalls #AmorNãoMuros. Pode 
descarregar um cartaz pronto a imprimir neste link: 
https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2019/05/Cartaz_LoveNotWalls.pdf  
Uma pessoa do grupo pode ficar a segurar o cartaz enquanto as restantes convidam quem passa 
a participar. As pessoas externas ao grupo devem partilhar as imagens nas suas próprias redes 
sociais, com os hashtags #lovenotwalls e #amornãomuros e identificando @amnistiapt

• Apelamos à partilha da ação nas redes sociais da estrutura, com referência direta ao site -  
https://lovenotwalls.amnistia.pt - para que mais pessoas se possam juntar. Identifique sempre 
@amnistia.pt por favor, para podermos partilhar.

PARA MOBILIZAÇÃO EM GRUPOS:

GUIA DA AÇÃO

Esta ação surge no âmbito da participação da Amnistia Internacional nas Conferências do Estoril 2019, 
que este ano têm como temática “Empowering Humanity - Da justiça local à justiça global”. Durante os dias 
27, 28 e 29 de maio, existirá uma instalação no local do evento, com uma experiência interativa, no novo 
campus universitário de Carcavelos, em Lisboa, onde mais pessoas se poderão juntar a esta corrente de 
amor. Também elas serão convidadas a dar o seu nome e a tirarem uma fotografia.

Pode saber mais sobre a retórica da divisão e do medo no nosso site, nestes links: 

• https://www.amnistia.pt/?s=retórica

• https://www.amnistia.pt/os-primeiros-sete-passos-de-trump-para-sabotar-os-direitos-humanos/

• https://www.amnistia.pt/politicas-de-demonizacao-estao-a-alimentar-a-divisao-e-o-medo/

PARA SABER MAIS


