
Partilha, imprime, divulga…

PARA QUE NADA PERTURBE O TEU PURR!

DICAS PARA
MANIFESTAÇÕES

CALOROSAS



ANTES DOS PROTESTOS…

Familiariza-te com o local onde decorrerá o 
protesto: locais seguros onde procurar refúgio, 
rotas em caso de necessidade de fuga, etc.

Escolhe roupa, calçado e acessórios:

  Confortáveis e que te permitam correr e ter 
liberdade de movimentos. 
(Umas biqueiras de aço confortáveis dão-te vantagem se tiveres de 
pontapear um cocó)

  Discretos ou que não uses regularmente para não 
seres identificada com facilidade.

  Que te permitam ocultar a tua identidade: 
rosto, cabelo, tatuagens, etc. 
Um hoody, um lenço, uma gola alta e/ou uns óculos (que também protegem 
os olhos) são boas opções.

  Em camadas e com fechos para alterares a roupa 
que mostras durante o protesto e à ida e à vinda.

Arranja materiais de auto-defesa adequados.
Se não possuis conhecimentos de auto-defesa, evita objetos que 
possam prejudicar-te por não saberes usá-los corretamente ou por 
poderem cair nas mãos de um agressor e serem usados contra ti: por 
exemplo, evita soqueiras, canivetes, entre outros, e opta por chaves, 
canetas, um jornal enrolado, etc. Tintas de spray são especialmente 
úteis, uma vez que podes comprometer a visão de algum agressor 
mesmo que este use uma máscara protetora.

Coordena-te com um grupo da tua confiança,
o qual deverá idealmente incluir 4 pessoas.

  Combinem nicknames ou palavras específicas 
para, no caso de precisarem de gritar
por ajuda ou de chamar uma companheira
em voz alta, não referirem os nomes reais.

  Marquem um local de encontro afastado do 
local do protesto, a partir do qual possam 
dirigir-se todas juntas para o evento.  

Fashion  Tipsrevolucionárias



À ida para OS
PROTESTOS…

Leva apenas uma quantia de dinheiro que seja 
suficiente. Não leves cartões de multibanco 
ou outros documentos que mostrem a tua 
identificação ou morada.

Escreve na pele (debaixo da roupa) um número 
de contacto e, desse modo, poderás ligar 
mesmo se perderes o telemóvel.

Na ida para os protestos, transportem 
discretamente os materiais (e.g., cartazes, 
bandeiras, insígnias, slogans, etc.).

Quando estiverem próximas do local, mudem 
para o outfit revolucionário.



DURANTE OS
PROTESTOS…

Mantém-te junto do teu grupo e perto da massa 
de pessoas.

Dirige-te às pessoas do teu grupo pelos nomes 
fictícios que combinaram anteriormente.

Não tires fotografias aos rostos das pessoas 
a quem não tenhas pedido permissão.

Observa o ambiente.

Diverte-te a irritar o cisheteropatriarcado 
com a tua existência.

BE LOUD AND PROUD!



NO FIM DOS
PROTESTOS…

Saiam do local do protesto em grupo.

Evitem ficar nas adjacências do local. 

Quando se tiverem afastado um pouco
do local mudem para a fatiota original.

Em vez de se dirigirem diretamente para casa 
de alguém, troquem as voltas a algum eventual 
creepy. Aproveitem a desculpa para ir passear com outras 
bichezas e comer um petisco vegano num local movimentado!

Guardem ações diretas para outros dias,
pois os inimigos dos gatos e das criaturas 
fantásticas andarão mais ativos na rua
nas noites dos protestos.

Gelado Vegan


