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AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

MARATONA DE CARTAS: A MUDAR O MUNDO,  
UMA ASSINATURA DE CADA VEZ

Queremos que Aleksandra Skochilenko, Chow Hang-tung, Dorgelesse Nguessan, Luís Manuel Alcántara e 
Nasser Zefzafi sejam imediatamente libertados. 

1. Assinar as cinco petições da Maratona de Cartas. O processo é muito simples e rápido, podendo assinar as 

cinco petições com um único passo: www.amnistia.pt/maratona 

2. Partilhar o link da Maratona da Maratona de Cartas, convidando outras pessoas a assinarem também. 

Todos os anos, nos últimos meses de cada ano, mobilizamos milhões de pessoas 
em todo o mundo para que atuem em defesa de pessoas e comunidades em risco. 
Assinam petições, escrevem cartas, organizam eventos e juntam-se ao nosso 
movimento, permitindo celebrar vitórias e melhorias reais na vida das pessoas que 
acompanhamos. 

Na reta final de 2022, há uma última ação muito simples que pode fazer para 
criar impacto: assinar em defesa de cinco pessoas que precisam de si! Aleksandra 
Skochilenko, da Rússia, Chow Hang-tung, de Hong Kong, Dorgelesse Nguessan, dos 
Camarões, Luís Manuel Alcántara, de Cuba, e Nasser Zefzafi, de Marrocos, são cinco 
pessoas que, por terem pacificamente manifestado a sua opinião, se encontram 
injustamente presas. Agora, precisam de nós.

Não duvide do poder da sua assinatura! Todos os milhões de assinaturas recolhidas 
durante a Maratona de Cartas são entregues às autoridades responsáveis por cada 
um dos casos referidos e é graças a ações como a sua que, anualmente, assinalamos 
tantas vitórias de direitos humanos! Graças ao poder da sua ação podemos mudar o mundo, e fazemo-lo uma 
assinatura de cada vez.

Assinatura de petições, publicação nas 
redes sociais

Com a maior brevidade possível

Onde quer que esteja Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Direitos humanos no mundo

Fácil

1 pessoa. Ação individual

5 a 10 minutos

5 minutos

https://www.amnistia.pt/maratona?utm_source=CTA&utm_medium=email&utm_campaign=maratona-2022


PARA SABER MAIS

GUIA DE AÇÃO

Para saber mais sobre a Amnistia Internacional, a Maratona de Cartas e o impacto da sua assinatura: 

• www.amnistia.pt/maratona

• www.amnistia.pt/amnistia-internacional-replica-acao-de-aleksandra-skochilenko-em-portugal/

• www.amnistia.pt/maratona-de-cartas-vigesima-primeira-edicao-do-maior-projeto-global-de-ativismo/ 

• www.amnistia.pt/maratona-de-cartas-2021-vitorias/ 

• www.amnistia.pt/maratona-de-cartas-2020-21-vitorias/ 

1. Caso ainda não o tenha feito, assinar as petições em: www.amnistia.pt/maratona

2. Partilhar o link da Maratona de Cartas com familiares e amigos: Fale da Maratona de Cartas e 
do seu impacto numa conversa ou através das suas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter, 
WhatsApp ou outra) para que mais pessoas assinem. 

Se preferir, pode partilhar os posts que encontrará nas redes sociais da Amnistia Internacional 
Portugal (@amnistiapt).

Pode também escrever a sua própria mensagem ou utilizar alguma das que sugerimos de seguida: 

• Atua pelos direitos humanos em 5 minutos: junta-te @amnistiapt e assina em defesa dos 5 casos 
da #MaratonaDeCartas! Demora 1 minuto e produz um impacto real na vida de quem se encontra 
injustamente preso. Vamos a isso? #W4R21 https://www.amnistia.pt/maratona/

• Na reta final de 2022, não deixem nada por fazer! A #MaratonaDeCartas da @amnistiapt já tem 
dezenas de milhares de assinaturas, mas ainda falta a tua! Com ela, pode ser possível mudar a vida 
de cinco pessoas muito especiais. Assina e muda o mundo! #W4R21  
https://www.amnistia.pt/maratona/

• Já conhecem os 5 casos da #MaratonaDeCartas deste ano? Com uma única assinatura, é possível 
agir em defesa destas 5 pessoas e alcançar uma mudança real nas suas vidas!  
Juntem-se à @amnistiapt e assinem! #W4R21 https://www.amnistia.pt/maratona/  
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