
Subject: Lembra-se de quando salvou uma 
vida? 

Há cerca de dois anos pedimos-lhe ajuda para salvar a vida de Moses, condenado à morte. Agora ele está em Lisboa para lhe agradecer. 

 

 
Olá, 
 
Lembra-se do jovem Moses, a quem salvou a vida?  
Ele lembra-se bem de si. 
 
É com grande emoção que lhe dizemos que no próximo feriado, sexta-
feira, 8 de dezembro, vai estar em Lisboa o jovem que ajudou a tirar 
do corredor da morte. Ele vem de propósito para lhe agradecer, a si e 
a todos os que há cerca de dois anos não ficaram indiferentes quando 
ele precisou. 
 
Infelizmente os lugares para o ouvir são limitados, por isso 
pedimos que se inscreva neste formulário. O prazo para inscrições 
termina já amanhã, segunda-feira, 4 de dezembro, às 23h59.  

 
Moses Akatugba tinha 16 anos quando foi preso e torturado para confessar 
um assalto à mão armada. Num julgamento profundamente injusto, foi 
condenado à morte. 



 
Nós lembramo-nos como se fosse hoje sobretudo do dia da sua libertação. 
Quatro dias antes pedimos-lhe a si que assinasse e partilhasse a petição em 
seu nome. Pedimos-lhe ainda que inundasse as redes sociais do 
governador do estado do Niger, na Nigéria, com mensagens. 
 
E ao fim de quatro dias chegou a boa nova: Moses tinha sido perdoado!!! 
Era o dia 28 de maio de 2015, coincidência (ou não), o dia em que se 
assinala o aniversário da Amnistia Internacional. 
 
Como as palavras não são suficientes para lhe agradecer ter 
salvo a vida de Moses, propomos celebrar. No feriado, sexta-
feira, 8 de dezembro, venha passar a tarde connosco, ouvir 
Moses e outros ativistas, falar de direitos humanos e de salvar 
vidas. 

Dado o número limitado de lugares, a inscrição fica dependente de vaga. Vai 
receber no seu email a confirmação da inscrição, pelo que pedimos que 
tenha atenção ao email nos próximos dias. 
 

Até dia 8 e uma vez mais OBRIGADO por não ter ficado 
indiferente! A sua assinatura salva vidas. 
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