
 

 

A propósito do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, a ter lugar este 

ano no dia 18 de Novembro (3º domingo do mês), a Liga de Associações Estrada 

Viva, convida os sobreviventes e familiares e amigos de vítimas da estrada a 

prestarem o seu testemunho e a sua homenagem na cerimónia nacional do Dia Mundial em 

Memória das Vítimas da Estrada, que terá lugar em Castelo Branco (programa em estradaviva.org), 

no Domingo, dia 18 de Novembro. 

O mote internacional para este ano do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada é "A estrada 

conta histórias. Nem todas têm um final feliz." 

Um dos propósitos principais desta celebração é dar voz aos sobreviventes, familiares e amigos de 
vítimas da estrada, proporcionando-lhes um momento para publicamente darem o seu 
testemunho e a prestarem a sua homenagem aos seus entes-queridos. O tempo para estes 
testemunhos é colocado no programa, na sessão solene. 
 
Poderá prestar o seu testemunho das seguintes formas: 

- Para se inscrever para dar o seu testemunho publicamente na Sessão Solene da cerimónia em 

Castelo (dia 18/11, da parte da manhã), envie um e-mail para estradaviva@gmail.com ou ligue 

para 931406941; 

- Envie a sua mensagem via WhatsApp. Grave uma mensagem de voz com uma duração inferior a 

5 minutos, usando a aplicação no seu smartphone e envie para o número +351 962 425 907 

(WhatsApp Estrada Viva); 

- Grave a sua mensagem por outros meios e envie-nos o ficheiro de som para o email: 

estradaviva@gmail.com.  

 
Notas importantes:  
 
- Os testemunhos deverão ter uma duração máxima de 5 minutos. 
 
- Para acompanhar a mensagem em som a ser exibida no Dia, poderão enviar uma foto do ente 
querido falecido, ou da própria pessoa que conta o seu testemunho.  
 
- As melhores mensagens serão compiladas numa peça em podcast para ser partilhada no Dia 

Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Ao enviar a sua mensagem e a foto para a Estrada 

Viva, está a autorizar a sua utilização na cerimónia do dia da memória, no website da Estrada Viva 

e na Rádio Estrada Viva (online) como posdcast.  

- A Estrada Viva reserva-se o direito de não publicar alguns depoimentos pela não pertinência do 

seu conteúdo ou por deficiências técnicas. 

Estas e mais informações sobre o Dia da Memória, bem como os materiais da campanha para 
divulgação estão disponíveis no website estradaviva.org.  
 
Obrigado pela sua colaboração! 
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