
Actividades a desenvolver pelos Municípios Participantes 

 

Aveiro 

Iluminação do edifício da antiga Capitania, localizado no Centro da Cidade.  

 

www.cm-aveiro.pt/ 

 

Cabeceiras de Basto 

Convite à população do concelho para que às 21h00, do dia 30 de Novembro, acenda 

uma vela branca e a coloque à janela de casa. À mesma hora o Município vai assegurar 

que sejam acesas 95 velas (representando os 95 países que aboliram a pena de morte) 

no pedestal do Cruzeiro da Praça da República, na vila de Cabeceiras de Basto.  

Será ainda instalada uma tarja no Cruzeiro com a indicação: "Município de Cabeceiras 

de Basto Contra a Pena de Morte" e a iniciativa será divulgada na comunicação social 

local e no site da Câmara Municipal.  

 

http://www.cm-cabeceiras-basto.pt/ 

 

Câmara de Lobos 

Faixa iluminada no edifício dos Paços do Concelho.  

 

http://www.cm-camaradelobos.pt/ 

 

 

Castro Verde 

Iluminação do pelourinho/obelisco que se encontra na Praça do Município.   

 
http://www.cm-castroverde.pt 
 
 

Coruche 

Iluminação do pelourinho e representação teatral em parceria com a “Conta Cenas – 

Associação Cultural de Coruche”, que fará alusão a factos e testemunhos baseados em 

casos verídicos de condenações à morte. 

 

http://www.cm-coruche.pt/ 



Esposende 

 
Desenvolve um conjunto de actividades no âmbito da Cultura e educação.  

No dia 29 de Novembro, pelas 18h30, no Museu de Arte, em Fão, a jornalista e autora 

Laurinda Alves irá proferir uma palestra sobre a temática da abolição da pena de morte. 

 

A encerrar o programa comemorativo, no dia 30 de Novembro, a Câmara Municipal 

organiza visitas guiadas para o público e para as escolas do concelho ao Pelourinho de 

Esposende, símbolo do poder judicial desde a Idade Média, com o castigo do 

condenado feito em praça pública. 

www.cm-esposende.pt/ 
 
 

Estremoz 

 

O Município, em parceria com o Núcleo local da Amnistia Internacional, deixa um apelo 

a todos os cidadãos para que se associem a esta iniciativa e acendam uma vela, pelas 

18 horas do dia 30 de Novembro, junto ao Pelourinho, que será iluminado, como 

afirmação do valor da vida. 

 

Grândola 

 
Iluminação do Memorial ao 25 de Abril, da autoria de Bartolomeu dos Santos, que 

numa das suas faces tem impressos os Direitos Humanos. 

http://www.cm-grandola.pt/ 

Lages do Pico 

 
Iluminação dos seguintes edifícios públicos: Paços do Concelho, Biblioteca Municipal, 

Forte Santa Catarina e o Centro de Artes e Ciências do Mar. 

 

http://www.municipio-lajes-do-pico.pt/ 

 



Matosinhos 

O Município, em parceria com o Grupo local da Amnistia Internacional, procede à 

iluminação do pelourinho. 

 

www.cm-matosinhos.pt 

 

Marvão 

 
Iluminação do Pelourinho da vila de Marvão com lanternas.  
 

http://www.cm-marvao.pt/ 

 

Moimenta da Beira 

 
A autarquia assinala a campanha acendendo 95 velas brancas à volta de cada um dos 

seis pelourinhos existentes no concelho: Vila da Rua, Leomil, Paçô, Sever e Moimenta 

da Beira (réplica) e Castelo, simbolizando os 95 países que já aboliram a pena de 

morte. 

 

O presidente da câmara, José Eduardo Ferreira marcará presença junto ao pelourinho da 

sede de concelho, tal como o líder da Assembleia Municipal, Alcides Sarmento 

(pelourinho da Vila da Rua), e os restantes vereadores com pelouro, que estarão em 

cada um dos outros monumentos. 

 

http://www.cm-moimenta.pt/ 
 
 

Moita 

 
Iluminação do Pelourinho de Alhos Vedros e aprovação, por unanimidade, em reunião 

de câmara pública do dia 25 de Novembro, de uma resolução contra a pena de morte. 

 

www.cm-moita.pt 

 

 

 



Montemor-o-Novo 

 
Iluminação da Torre do Castelo com uma cor diferente do habitual. 
 
http://www.cm-montemornovo.pt/ 

 

Palmela 

Vigília nocturna, a partir das 18h00, a realizar na Praça Duque de Palmela, em torno do 

Pelourinho, onde estarão acesas 95 velas brancas, que simbolizam o número de países 

que já aboliram a pena de morte. 

 

http://www.cm-palmela.pt/ 

 

Povoação 

 
Iluminação do edifício dos Paços do Concelho. 

 

http://www.cm-povoacao.pt/ 

 

Santarém 

 

Em Santarém, terá lugar uma cerimónia evocativa da efeméride, às 11h30, junto à 

estátua de Marquês Sá da Bandeira, onde, para além da estátua ser iluminada, será 

colocada uma coroa de flores. 

www.cm-santarem.pt 

 

Tavira 

Iluminação do monumento da Praça da República e envolvimento da comunidade 

escolar com a participação dos alunos das Escolas D. Manuel I e D. Paio Peres Correia 

que, pelas 11h00, acenderão 95 velas brancas simbolizando os países que aboliram a 

pena capital. 

 

www.cm-tavira.pt 

 



Vila do Bispo 

 
Publicação na página de internet, dos links da Amnistia Internacional www.amnistia-

internacional.pt e da Comunidade de Santo Egídio 

www.santegidio.org/pdm/logo_cities.htm, e divulgação de uma nota de imprensa sobre a 

iniciativa. 

 

http://www.cm-viladobispo.pt 

 

Vila Nova de Famalicão 

 
Em parceria com o Núcleo de Crianças da Amnistia Internacional, o Município assinala 

a iniciativa colocando faixas pretas em todas as valências afectas à Cultura, incluindo o 

património cultural, nomeadamente na Casa da Cultura, Casa das Artes, Museu da 

Indústria Têxtil, Museu Bernardino Machado, Casa-Museu Soledade Malvar, Biblioteca 

Municipal e nas Estátuas D. Maria II, D. Sancho I, Bernardino Machado, Rotunda da 

Paz e Praça 9 de Abril.  

 

http://www.cm-vnfamalicao.pt/ 

 

Vinhais 

 
Iluminação de dois monumentos localizados no Centro Histórico desta vila, 

nomeadamente o Pelourinho e a antiga Cadeia e Paços do Concelho Medievais. 

 

http://www.cm-vinhais.pt/ 

 

Viseu 

 
Iluminação de um edifício público. 
 

http://www.cm-viseu.pt/ 


