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“Marcha Mundial das Mulheres”  em Portugal
Sessão pública a realizar a 16 de Maio, às 17 horas, na Biblioteca 

Museu República e Resistência, em Lisboa

Desde o dia 8 de Março de 2005 que milhares de mulheres de todo o mundo 
têm celebrado a passagem pelos seus países da Carta Mundial das Mulheres para 
a Humanidade e da Manta da Solidariedade Mundial. Adoptada em Dezembro de 
2004 em Kigali, no Ruanda, pelas delegadas da Marcha Mundial das Mulheres, a 
Carta apresenta em 31 afirmações o mundo que as mulheres querem construir. Este 
mundo baseia-se na Igualdade, na Liberdade, na Solidariedade, na Justiça e na 
Paz.

Cerca de 40 mil pessoas estiveram nas ruas de S. Paulo no Brasil, a 8 de 
Março,  aquando  do  início  desta  estafeta  mundial  da  Carta  e  da  Manta,  que 
percorrerá 53 países até chegar ao Burkina Faso, a 17 de Outubro deste ano. 

Em cada país, as mulheres organizaram acções para apresentar e difundir o 
conteúdo da Carta, dando conhecimento da mesma às autoridades e à sociedade 
civil dos seus países. Em cada etapa, as mulheres confeccionaram um quadrado de 
tecido representando os valores da Carta,  quadrado esse que é cosido à Manta 
Internacional que acompanha a Carta na sua viagem de país em país.

A Carta e a Manta chegarão a Portugal no próximo domingo, dia 15 de 
Maio, vindas da Itália. Entre 15 e 19 de Maio a coordenação portuguesa da Marcha 
promoverá várias acções a nível nacional, das quais dará conta em sessão pública a 
realizar  a 16  de  Maio,  às  17  horas,  na  Biblioteca  Museu  República  e 
Resistência, em Lisboa (Cidade Universitária, Rua Alberto de Sousa, 10). Nesta 
sessão está confirmada a presença da estilista Ana Salazar que criou o retalho 
nacional para a Manta, assim como a presença de várias individualidades que 
subscreveram a petição de apoio à Carta Mundial nomeadamente Alfreda Cruz, 
Diana Andringa,  Heloísa Perista,  Clara Queiroz,  Helena Neves, Maria Teresa 
Horta, Conceição Brito Lopes, Manuela Tavares e Elsa Noronha, entre outras.

A Coordenação Portuguesa da Marcha Mundial das Mulheres

- AJP – www.ajpaz.org.pt – ajp@ajpaz.org.pt – (T) 239-642815
- AMCV – amcvsede@mail.telepac.pt – (T) 21 3802160
- Clube Safo – www.clubesafo.com; clubesafo@clubesafo.com
- ILGA – http://ilga-portugal.oninet.pt/ – ilga@netcabo.pt – 21 887 39 18
- Não te prives - Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais – www.naoteprives.org / 

nãoteprives@yahoo.com  (918159305 ou  916342856)
- Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades

entre Mulheres e Homens, http://redejovens-igualdade.blogspot.com;
rede.jovens.igualdade@gmail.com

- UMAR – http://umar.no.sapo.pt - umar.sede@netcabo.pt – (T) 966331059 ; 21-8867096 
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