
JUSTIÇA PARA BILLY WARDLOW

AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

O QUE QUEREMOS?

Queremos que que a pena de Billy seja comutada pelo Conselho dos Perdões e Liberdade Condicional do 
Texas ou, em alternativa, que Billy receba um indulto até que a legislatura do Texas tenha oportunidade de 
considerar se os acusados entre os 18 e os 20 anos podem ser condenados à morte. 

PORQUE PRECISAMOS DE SI?

Em 1993, Billy Wardlow foi condenado à morte pelo assassinato de 
um homem de 82 anos em Morris County, no estado do Texas, EUA, 
quando tinha 18 anos. Tudo aconteceu na sequência de uma 
desastrosa tentativa de assalto, quando Billy e a sua namorada 
tentaram roubar o camião da vítima para fugirem das suas famílias 
abusivas e começarem uma nova vida no estado do Montana. Ambos 
pretendiam amarrar a vítima para que não chamasse a polícia mas, 
durante o assalto, um confronto entre os dois homens terminou com 
um disparo acidental da arma de Billy, ao qual a vítima não resistiu.

O júri do julgamento condenou-o à pena de morte, influenciado pela 
opinião de um perito que defendeu que Billy representaria uma 
ameaça para a sociedade e que seria perigoso para os agentes dentro 
da prisão. Contudo, o mesmo júri nunca sequer teve a oportunidade 
de ouvir o outro lado desta história. Nunca ouviu Billy indicar que estava profundamente arrependido e que
a sua intenção não era de todo matar alguém, nem que a sua infância foi marcada por abusos físicos e 
psicológicos por parte da sua mãe. Billy tentou inclusive suicidar-se três vezes, entre os 15 e os 18 anos, 
sendo que a última tentativa aconteceu semanas antes do crime. Além destes fatores, importa ainda 
considerar que ninguém pode prever se um jovem de 18 anos será perigoso no futuro e Billy não só não 
tinha qualquer historial de violência no passado, como tem expressado repetidamente o seu arrependimento.

Mas há espaço para esperança: dois dos jurados acreditam que Billy deveria ter sido condenado a prisão 
perpétua, o Supremo Tribunal dos EUA considera como inconstitucional a condenação à pena de morte por 
um crime cometido aos 18 anos e investigações científicas indicam que o desenvolvimento do cérebro e a 
maturidade emocional e psicológica de uma pessoa continua muito depois dos 20 anos. Nenhum dos 
jurados alguma vez ouviu esta informação. Precisamos da sua ação para que a pena de morte de Billy 
Wardlow não seja executada.

DURAÇÃO:  5 a 10 minutos

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

TEMA / CAMPANHA:
Pena de morte; Direitos humanos
no mundo

PREPARAÇÃO:  5 a 10 minutosAÇÃO:  
Twitterstorm 

QUANDO: 
Até dia 08 de julho



QUAL É A SUA MISSÃO?

Até ao dia 8 de julho, escreva uma mensagem ao governador do Texas, Greg Abbott, apelando por clemência 
em relação ao caso de Billy Wardlow. Poderá fazê-lo através do Twitter. 

PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre a Amnistia Internacional e a pena de morte:

•  https://www.amnistia.pt/?s=pena+de+morte 

GUIA DA AÇÃO

1. Redes Sociais

Pode participar utilizando um dos tweets que sugerimos de seguida.

• The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment. I urge
   @GregAbbott_TX, @GovAbbott to respect human rights and to grant clemency to 
   #BillyWardlow. He was only 18 at the time the crime was committed and should have the 
   right to a second chance.@amnistiapt

• There is another side of #BillyWardlow’s story that must be told. After all he has been through 
   during childhood and the fact that he was only 18 at the time the crime was committed, I 
   believe that he deserves clemency. @GregAbbott_TX, @GovAbbott it is not too late. 
   @amnistiapt

• #BillyWardlow faces execution for a crime when aged 18. Not only the jury wasn’t aware of all 
   the information, as the death penalty is a cruel punishment. @GregAbbott_TX, @GovAbbott 
   you have the power to grant him clemency. It is not to late to do the right thing. @amnistiapt

Pode também escrever a sua própria mensagem, idealmente em inglês, mas também o 
poderá fazer em português. Pedimos-lhe apenas que:

1. Marque a @amnistiapt na sua mensagem, para que também a possamos partilhar;
2. Marque o governador do Texas, @GregAbbott_TX e/ou @GovAbbott (o governador tem 
    duas contas no Twitter, poderá utilizar uma ou ambas);
3. Utilize o hashtag #BillyWardlow


