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A 12 de Outubro de 2018, um grupo de cidadãos das Honduras opta por emigrar, em 
grupo, para os Estados unidos da América. Deixam as suas cidades e, percorrendo o seu 
caminho a pé, atravessaram a Guatemala e o México, tentando chegar à fronteira 
norte-americana.
Esta imagem apresenta a rota de emigração de quatro grupos diferente grupos, até 4 de 
Novembro de 2018.

• Grupo #1 A linha mais forte apresenta o trajecto do grupo maior, com cerca de 4500 
pessoas, que deixaram San Pedro Sula, nas Honduras, a 12 de Outubro de 2018, atraves-
sando a fronteira para a Guatemala através de Tecún Humán, e para o México México 
através de Chiapas.

• Grupo #2 Grupo com cerca de 1500 pessoas, que partiram da Guatemala a 21 de 
Outubro de 2018 e chegaram a Chiapa, no México.

• Grupo #3 Grupo com cerca de 2500 pessoas, que partiram de El Salvador a 28 de 
Outubro de 2018 e chegaram a Chiapa, no México.

• Grupo #4 Grupo com cerca de 1500 pessoas, que partiram de El Salvador a 30 de 
Outubro de 2018 e chegaram a Chiapa, no México.

A caravana migrante, como foi apelidada nos media, é composta por homens, mulheres 
e crianças que procuram um futuro melhor, uma possibilidade de trabalho e uma fuga à 
violência dominante.



HND / SLV / GTM, 2018
 Paint and Serigraph on aluminium, 100 x 80 cm

*In October 12, 2018, a group of Honduran citizens decided to migrate together to the 
United States. They left their towns and made their way by foot, crossing Guatemala and 
Mexico aiming to reach the American border.

• Caravan #1, the thickest line, shows the route of the largest group, around 4,500 people, 
who left San Pedro Sula in Honduras on October 12th, crossed the border to Guatemala 
through Tecún Humán, and over to Mexico via Chiapas.

• Caravan #2, departed from Guatemala on October 21st, and arrived in Chiapas with 
about 1,500 people.

 • Caravan #3 composed by around 2,500 individuals, left El Salvador on October 28th, and 
reached Chiapas, Mexico.

• Caravan #4 left El Salvador on October 30th, and reached Chiapas with about 1,500 
people. 

The Migrant Caravan, as it was coined by the media, is comprised men, woman and 
children, who seek a better future, work, and an escape from violence.


