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24 HORAS DE SOLIDARIEDADE FEMINISTA

A 17 de Outubro de 2005, haverá um momento 
colectivo de envolvimento de todos os grupos de 
mulheres  da  Marcha,  assim  como  todas  as 
mulheres e homens que se queiram juntar a nós. 
Entre  as  12  e  as  13  horas  em todo  o  mundo 
decorrerão acções que, seguindo o percurso do 
sol e dos nossos sonhos, constituirão as 24 horas 
de solidariedade feminista para a construção de 
um mundo igualitário e justo.

É neste sentido que a Coordenação Nacional da 
Marcha  Mundial  de  Mulheres  em  Portugal  te 
convida a:

         - Organizar uma hora de Solidariedade 
Feminista entre as 12h e as 13h no dia 17 
de Outubro no Largo Camões em 
Lisboa.

         - Estar presente no lançamento do livro 
Artigo Feminino, no dia 17 de Outubro ás 
18:30h, na Associação Abril (R. São 
Pedro de Alcântara, 63, 1º) em Lisboa.
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