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Em que consiste?
No mês de outubro de 2007, os irmãos franciscanos de Toulouse
Somos um movimento de cidadãos que considera que a situação em que

começaram o primeiro círculo de silêncio para denunciar a política de

muitas pessoas vivem é extremamente precária e apela à consciência

migração da União Europeia que bloqueou um imigrante indocumentado

daqueles que fazem as leis, daqueles que as aplicam e daqueles em cujo

em centros de detenção administrativa.

nome são feitas, para concretizar uma política mais que respeite a

De Toulouse, este grito silencioso de protesto contra as leis e práticas

dignidade do ser humano.

que criminalizam e perseguem os diferentes cidadãos, espalhou-se pelas

Objetivos dos Círculos de Silêncio


Denunciar as injustiças comuns que as pessoas sofrem com a

Ser um ponto de referência para poder dar a conhecer realidades
injustas, personalizá-las no silêncio e denunciá-las publicamente.



pessoas.
Hoje, Beja junta-se a Espanha, França e um pouco pela Europa, a cerca

realidade social.


120 cidades francesas que reúnem a cada mês cerca de 10.000

Promover a transformação social e pessoal de cada um.

de 200 círculos que se realizam uma vez por mês, no centro das cidades
como um protesto silencioso.
Objetivos dos Círculos de Silêncio


Denunciar as injustiças comuns que as pessoas pobres sofrem com
a realidade social.

31 Janeiro

Pobreza e justiça social

28 Fevereiro

Direitos da Mulher

27 Dezembro

Imigração



Ser um ponto de referência para poder dar a conhecer realidades
injustas, personalizá-las no silêncio e denunciá-las publicamente.



Promover a transformação social e pessoal de cada um.

O objetivo dos círculos é realizar um grito silencioso em protesto

O objetivo dos círculos é realizar um grito silencioso em protesto

contra as leis e práticas que criminalizam e perseguem os cidadãos.

contra as leis e práticas que criminalizam e perseguem os cidadãos.

'Círculos de Silêncio ".

'Círculos de Silêncio ".

