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Relatório de Actividades 2007 
 

 

Serve o presente relatório de actividades para descrever os projectos e 

iniciativas realizadas pela associação rede ex aequo do dia 8 de Dezembro de 2006 

ao dia 1 de Dezembro de 2007. Este relatório está estruturado por ordem alfabética e 

por ordem cronológica quando possível.  

 

 1. Área de Apoio  

 2. Área Cultural  

 3. Área de Divulgação  

 4. Área de Educação  

 5. Área Organizacional  

 6. Área Político-Social  

 7. Área das Relações Inter-Associativas  

 8. Área Social  

 

Todos os projectos foram desenvolvidos pela Direcção, por coordenadores dos 

grupos locais, por associados ou por membros registados no fórum da associação 

rede ex aequo, à excepção dos projectos referentes à colaboração inter-associativa 

que incluem intervenientes externos.  

 

 

1. Área de Apoio  
 

i) Brochura Informativa “Sermos Nós Própri@s” 

 

Continuação da distribuição da Brochura “Sermos Nós Própri@s” – brochura 

informativa da rede ex aequo, realizada para esclarecer e permitir a reflexão 

sobre questões de temática LGBT. 

Esta brochura esteve disponível nas sessões do Projecto Educação LGBT, realizadas 

em diversos locais de ensino por todo o país; bem como em reuniões dos grupos 

locais e noutros eventos direccionados ao público em geral [Arraial de Abril, Festa 

da Diversidade, Lisboa Ideal, etc.]. 
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ii) Grupos Locais 

 

Estiveram em funcionamento com reuniões regulares [pelo menos uma vez por 

mês] 7 grupos de jovens locais da rede ex aequo nas seguintes cidades: Aveiro, 

Braga, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa e Porto.  

 

É de realçar que o grupo ex aequo braga apresentou-se inactivo de Março a 

Outubro de 2007. 

 

iii) Internet 

 

 Manutenção e desenvolvimento dos conteúdos do site oficial da associação, 

incluindo a publicação ou actualização das seguintes páginas/ferramentas:  

 

a. Comunicados, Cartas Abertas 

b. Lista de psicoterapeutas  

c. Lista de ginecologistas – actualmente está em fase final de pré-publicação 

uma lista de profissionais na área da ginecologia recomendados à 

associação por terem uma abordagem correcta e profissional perante a 

homo e bissexualidade feminina, para que as interessadas possam com 

segurança dar todas os dados sobre si, sem restrições, ao seu responsável 

de saúde, nesta área. 

d. Lista de números de apoio – actualização, no site e fórum da associação, 

da lista de números de apoio. Nesta lista encontram-se alguns números 

que visam dar apoio a quem tem questões sobre homossexualidade, 

VIH|SIDA, violência, depressão, entre outras. 

e. Google Ads. – a 23 de Abril de 2007 foi realizada a adesão ao Google Ads. 

Esta adesão irá permitir à associação obter algumas receitas que a 

ajudarão na concretização de alguns objectivos previstos. Com este 

acordo a rede ex aequo, adere a uma tendência generalizada adoptada 

por outros sites, permitindo a colocação de publicidade no seu site e 

fórum [ainda a realizar].  

f. Projecto Educação – manutenção online das brochuras “Educar para a 

Diversidade” e “Perguntas e Respostas sobre Orientação Sexual e 

Identidade de Género”.   

g. Actualização de referências literárias de temática LGBT  

h. Prémios Média – Actualização das informações relativas à edição deste 

evento em 2006 e em 2007. 
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 Manutenção do canal oficial de IRC da associação #ex-aequo na rede 

PTnet.  

 

iv) Linha de Informação 

 

Atendimento de chamadas para o número de telefone oficial da associação: 96 

878 18 41. 

 

 

2. Área Cultural  
  

i) 2º Ciclo de Cinema LGBT do grupo ex aequo braga – Braga 

 

De 23 a 28 de Fevereiro, no Estaleiro Cultural Velha-a-Branca, foram exibidos 6 

filmes de temática LGBT visando a sensibilização dos jovens para a temática da 

homo/bissexualidade e transgenerismo. Após a visualização de cada filme deu-se 

seguimento a um debate sobre o tema abordado. O ciclo contou com a 

presença de aproximadamente 30 pessoas. 

 

ii) 4º Ciclo de Cinema LGBT – Lisboa 

 

A rede ex aequo realizou o seu 4º Ciclo de Cinema LGBT no âmbito da Semana da 

Juventude da Câmara Municipal de Lisboa de 2007, de 30 de Março a 1 de Abril. 

A sessão inaugural, a 30 de Março, decorreu na Videoteca Municipal de Lisboa, 

sendo que as restantes sessões, nos dias 31 de Março e 1 de Abril, decorreram no 

Instituto Português da Juventude no Parque das Nações. 

Foram exibidos 5 filmes sobre a juventude LGBT, seguindo-se um debate de cerca 

de 30 minutos sobre os temas abordados. Esta iniciativa teve por objectivo 

sensibilizar os jovens portugueses para as questões da homossexualidade, 

bissexualidade e transgenerismo. Estiveram presentes entre 50 e 70 pessoas por 

cada sessão. 

Mais informações aqui: http://www.ex-aequo.web.pt/ciclo.html  

 

iii) Exposição de Fotografia “ESTAMOS AQUI!” – Coimbra  

 

Resultante de uma iniciativa do grupo ex aequo évora, esta exposição consta de 

um conjunto de fotografias tiradas por vários jovens em diversas localidades 

portuguesas. Através de imagens estes jovens pretendem chamar a atenção para 

a existência de outras formas de amar, assim como sensibilizar a população para 

um conjunto de pessoas que são constantemente discriminadas devido à sua 

orientação sexual e/ou identidade de género. Esta exposição itinerante foi exibida 

pelo grupo local de Coimbra de 5 a 30 de Maio, no Galerias Bar em Coimbra. 

 

http://www.ex-aequo.web.pt/ciclo.html
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iv) Ciclo de Cinema LGBT do grupo ex aequo coimbra – Coimbra 

 

O grupo ex aequo coimbra promoveu de 14 a 18 de Maio, no Mini-Auditório da 

Associação Académica de Coimbra, um ciclo de cinema composto por 5 filmes 

de temática LGBT. A iniciativa que visava sensibilizar os jovens da região para as 

questões da homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, contou com a 

presença de cerca de 250 jovens. 

 

v) Campanha Digital Contra o Preconceito a LGBTs  

 

Manutenção da secção dedicada a postais digitais e banners com o intuito de 

destruir preconceitos relativamente a gays, lésbicas, bissexuais e transgéneros 

[http://www.ex-aequo.web.pt/campanha].  

 

Com o intuito de enfatizar o dia Mundial da Luta Contra a Homofobia – 17 de 

Maio, foi enviado, no respectivo dia, um postal desta campanha a todos os 

associados e membros do fórum. 

 

vi) Exposição de Fotografia “ESTAMOS AQUI!” – Praça do Comércio, Lisboa 

 

A exposição “ESTAMOS AQUI!” esteve patente de 13 a 15 de Julho, na Praça do 

Comércio, Lisboa. Esta iniciativa foi promovida na tenda da rede ex aequo, 

durante a Festa da Diversidade e da Igualdade de Oportunidades. 

 

vii)  4º diversidade na cidade – Aveiro  

 

O diversidade na cidade é um evento nacional organizado pelo grupo ex aequo 

aveiro. A edição deste ano decorreu de 1 a 14 de Outubro, com actividades 

realizadas na Associação Cultural Mercado Negro. O programa da edição deste 

ano contou com um ciclo de cinema LGBT, um concurso de cartazes, uma tertúlia 

temática, e com uma sessão informativa com várias associações e colectivos 

LGBT. 

 

a. Concurso de Cartazes Anti-Discriminação 

Promoção de um concurso de cartazes anti-discriminação, realizados no 

âmbito deste evento. A exposição foi exibida no espaço da Associação 

Cultural Mercado Negro, de 1 a 14 de Outubro. 

 

b. Ciclo de Cinema LGBT 

Mostra de quatro longas-metragens de temática LGBT, com um debate 

após a sua exibição. As visualizações decorreram nos dias 5, 6 e 13 de 

Outubro, no auditório da Associação Cultural Mercado Negro. Cada 

exibição contou com uma presença média de 30 pessoas.  

 

http://www.ex-aequo.web.pt/campanha/
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viii) Exposição de Fotografia “ESTAMOS AQUI!” – Faro 

 

Seguindo os passos de outros grupos locais, também o grupo ex aequo faro 

promoveu localmente a exposição fotográfica “ESTAMOS AQUI!”. 

Esta exposição esteve patente de 4 a 31 de Outubro, nas instalações do IPJ de 

Faro. 

 

ix) Concurso de Postais – Campanha Digital Contra o Preconceito a LGBTs 

 

De 15 de Outubro a 15 de Novembro realizou-se mais um Concurso de Design 

Gráfico para a produção de postais virtuais. 

Os postais seleccionados neste concurso foram adicionados à secção de postais 

da sua Campanha Digital Contra o Preconceito a LGBTs. Mais informações aqui: 

http://www.ex-aequo.web.pt/postais 

 

x) Exposições nos Prémios Média – Lisboa 

 

Na terceira edição dos Prémios Média, decorrente nas instalações da Delegação 

Regional do IPJ no Parque das Nações, em Lisboa, estiveram presentes várias 

exposições realizadas pelos membros da associação.  

 

a. Exposição de Cartazes Anti-Discriminação   

Exposição de cartazes resultantes do concurso aberto para o 4º 

diversidade na cidade. A exposição esteve em exibição no átrio da 

Delegação Regional do IPJ, no Parque das Nações, durante o dia do 

evento – 1de Dezembro. 

 

b. Exposição “ESTAMOS AQUI!” 

No âmbito desta cerimónia foi exibida a exposição fotográfica “ESTAMOS 

AQUI!”. A mostra esteve exposta durante o dia 1 de Dezembro, nas 

instalações do IPJ, no Parque das Nações,  

 

xi) rádio ex aequo 

 

Manutenção da “rádio rede ex aequo”, uma rádio web criada no site Cotonete 

que tem por temática o mundo LGBT. Mais informações em http://ex-

aequo.web.pt/radio.html 

 

 

http://www.ex-aequo.web.pt/postais
http://ex-aequo.web.pt/radio.html
http://ex-aequo.web.pt/radio.html
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3. Área de Divulgação  
 

i) Media 

 

Dezembro 2006 – “O meu filho é homossexual” – artigo na Revista Activa [edição 

nº 194, Janeiro 2007] 

 

A revista Activa publicou o artigo “O meu filho é homossexual”, na edição de 

Janeiro de 2007. O artigo que contém entrevistas com jovens homossexuais e pais 

de jovens homossexuais, possui também o testemunho/opinião de psicólogos e de 

representantes da rede ex aequo. 

 

8 Março 2007 – “Somo gays e então?” – artigo na Revista Visão [n.º 731] 

 

A revista Visão publicou, na coluna Sociedade, o artigo “Somos gays e então?”. O 

artigo redigido pela jornalista Rosa Ruela contém várias entrevistas com jovens 

homossexuais, alguns dos quais membros da rede ex aequo, assim como 

psicólogos. 

 

26 Março 2007 – 4º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo no site da Videoteca 

Municipal de Lisboa  

 

Divulgação do filme “Get Real” do 4º Ciclo de Cinema da rede ex aequo no site 

da Videoteca Municipal de Lisboa 

http://www.videotecalisboa.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=in

dex&page_id=372. 

 

26 Março 2007 – 4º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo no site da Câmara 

Municipal de Lisboa 

 

O 4º Ciclo de Cinema da rede ex aequo foi divulgado no site da CML: 

http://www.cm-lisboa.pt/?id_item=13935&id_categoria=12. A iniciativa integrada 

na Semana da Juventude da CML de 2007, teve por objectivo sensibilizar os jovens 

portugueses para as questões da homossexualidade, bissexualidade e 

transgenerismo. 

 

Março 2007 – 4º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo no site da 

Sapo|Lusomundo 

 

O site (http://cinema.sapo.pt/Xw2/731821.html) faz a divulgação do 4º Ciclo de 

Cinema LGBT integrado na Semana de Juventude da Câmara Municipal de 

Lisboa de 2007, fazendo referência ao filme “Get Real”, o primeiro a ser exibido.  

 

http://www.videotecalisboa.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=372
http://www.videotecalisboa.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=372
http://www.cm-lisboa.pt/?id_item=13935&id_categoria=12
http://cinema.sapo.pt/Xw2/731821.html
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Março 2007 – 4º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo no site da agenda Lx 

 

O site da agenda Lx, agenda cultural de Lisboa, divulgou a quarta edição do 

Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo.  

http://www.lisboacultural.pt/cgi-

bin/lxcultural/I0003298.html?area=Cinema&tabela=salas&genero=Document%E1ri

o&datas=&dia=&mes=&ano=&numero_resultados =  

 

Março 2007 – 4º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo no site do Guia de Lazer 

da Clix 

 

O Guia de Lazer da Clix divulgou a realização desta mostra de longas-metragens 

LGBT. A divulgação encontra-se disponível no endereço: 

http://lazer.publico.clix.pt/default.asp?id=29&m=1 

 

30, 31 Março e 1 Abril 2007 – 4º Ciclo de Cinema LGBT no Jornal da Noite da SIC 

 

Durante o Jornal da Noite, transmitido pela SIC, foi mencionado, em rodapé, a 

realização do 4º Ciclo de Cinema LGBT da rede ex aequo.  

 

31 Março 2007 – Entrevista pelo jornal “Mundo Universitário”  

 

Entrevista ao Presidente da Direcção da rede ex aequo, na altura, Paulo Monteiro. 

A entrevista permitiu a divulgação dos projectos da rede e a desconstrução de 

alguns mitos associados à temática LGBT. 

http://www.mundouniversitario.pt/docs/1159/MU65.pdf 

 

14 Maio 2007 – Entrevista do jornal Mundo Universitário a 3 associados da rede ex 

aequo. 

 

A propósito do Dia Internacional da Luta Contra a Homofobia [17 de Maio] e do 

Ano Europeu da Igualdade de Oportunidade para Todos, Lina Manso pelo jornal 

Mundo Universitário realizou uma entrevista a três associados da rede ex aequo – 

Isabel, Paulo Monteiro e Paulo Sabino.  

O artigo fez ainda referência a vários eventos em que a associação 

participou/organizou nessa semana, como por exemplo a Formação de 

Coordenadores de Grupos Locais. 

 

17 Maio 2007 – Participação da rede ex aequo num programa televisivo – Essência  

 

O programa Essência, apresentado por Ana Marques, no canal SIC Mulher, teve a 

participação de Rita Paulos, porta-voz da Direcção, e de Elisabete Pereira, na 

altura membro da Direcção da associação. 

http://lazer.publico.clix.pt/default.asp?id=29&m=1
http://www.mundouniversitario.pt/docs/1159/MU65.pdf
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Durante o programa foram abordadas várias questões e pontos de temática LGBT, 

assim como o papel da rede ex aequo no apoio à comunidade LGBT juvenil. 

 

17 Maio 2007 – Entrevista da Rádio Clube Português  

 

No âmbito do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, a Rádio Clube 

Português entrevistou dois coordenadores de grupos locais da rede ex aequo, 

Cláudio Correia, de Aveiro, e Tiago Lopes, do Porto. 

 

11 Julho 2007 – Entrevista pelo Diário de Noticias 

 

Sandra Santos, membro da Direcção, foi entrevistada para o jornal Diário de 

Notícias. A entrevista abordou os projectos da associação e a participação desta 

na Festa da Diversidade e Igualdade de Oportunidades. 

 

De Fevereiro a Setembro 2007 – Participação num Programa Radiofónico – RCP 

 

No âmbito do seu programa Janela Aberta, na Rádio Clube Português, Célia 

Bernardo convidou Sara Martinho, sócia honorária, para fazer parte do trio gay e 

lésbico do programa. Rita Paulos, porta-voz da Direcção teve ainda inúmeras 

participações no programa. Este programa introduziu semanalmente, embora que 

no início com uma periodicidade quinzenal, temas de especificidade LGBT. 

 

9 Outubro 2007 – Participação num Programa Radiofónico – Antena 1 

 

Participação de Sara Martinho, sócia honorária da rede ex aequo, juntamente 

com o Paulo Côrte-real e o João Mouta, no programa da Ana Aranha e Filomena 

Crespo, da Antena 1. 

 

13 Outubro 2007 – Participação num Programa Radiofónico – RUA 

 

A Rádio Universitária do Algarve – RUA – convidou a rede ex aequo a participar 

num programa seu, sobre o papel da associação e outras questões LGBT. A rede 

ex aequo foi representada pelo Filipe Silva, membro da coordenação do grupo ex 

aequo faro.  

 

20 Outubro 2007 – Entrevista por Jornais Locais – Caldas da Rainha 

 

Sandra Santos, presidente da Direcção da rede ex aequo, foi entrevistada acerca 

do Projecto Educação e dos restantes projectos e objectivos da rede ex aequo. A 

entrevista foi conduzida por dois jornais das Caldas da Rainha. 
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9 Novembro 2007 – Participação da rede ex aequo num programa televisivo – 

Tardes da Júlia 

 

O programa Tardes da Júlia, apresentado por Júlia Pinheiro, no canal TVI, teve a 

participação de Rita Paulos, porta-voz da Direcção da rede ex aequo.  

 

17 Novembro a 1 Dezembro 2007 – Documentário Prémios Média 2007 

 

A convite de Graça Castanheira, a rede ex aequo participou num documentário 

de Cláudia Varejão e de Graça Castanheira. O documentário cobriu as 

preparações dos Prémios Média, o evento e a entrevista dos nomeados. O 

documentário foi encomendado pela RTP e faz parte de um acordo europeu. 

 

De Dezembro 2006 a Dezembro 2007 – Divulgação e Participação em Reportagens 

e Programas Televisivos 

 

Durante este período foram divulgados diversos apelos e pedidos de colaboração 

junto de membros e associados da rede ex aequo de reportagens e programas 

televisivos [como por exemplo, Sociedade Civil da RTP2], trabalhos académicos, 

jornalísticos e outros sobre a Juventude LGBT. 

 

Relativamente às Tardes da Júlia membros e associados da rede ex aequo 

participaram em mais de três programas dedicados à orientação sexual e 

identidade de género  

 

 

4. Área de Educação  
 

i) Projecto Educação LGBT – Distribuição de Material 

 

a. Continuação da distribuição da brochura para alunos “Perguntas e Respostas sobre 

Orientação Sexual e Identidade de Género”;  

 

b. Continuação da distribuição da brochura para professores “Educar para a 

Diversidade – Um Guia para Professores sobre Orientação Sexual e Identidade de 

Género”. 

 

ii) Debates em Estabelecimentos de Ensino e outros locais  

 

Participação da rede ex aequo em sessões de esclarecimento desenvolvidas pelo 

Projecto de Educação ou por outros representantes da associação. As sessões 

decorreram de auditórios municipais a estabelecimentos de ensino, espalhados um 

pouco por todo o país.   
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12 Fevereiro 2007 – Escola EB23 Alexandre Herculano – Santarém 

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, conduzido por dois 

oradores do Projecto Educação – Paulo Monteiro e Sandra Santos. Participaram no 

debate 23 pessoas, numa população constituída por alunos e professores.  

 

24 Fevereiro 2007 – Centro Associativo Municipal de Leiria – Sessão sobre Discriminação – 

Amnistia Internacional Portugal – Leiria  

 

A pedido da Amnistia Internacional, a rede ex aequo foi convidada para organizar uma 

sessão sobre discriminação LGBT. Esta sessão centrada em questões sobre a 

homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, foi realizada pelas oradoras do 

Projecto Educação Rita Paulos e Sandra Santos. Nesta sessão estiveram presentes cerca 

de 30 pessoas, todos estes elementos voluntários da Amnistia Internacional.  

 

27 Fevereiro 2007 – Escola Secundária de Albufeira – Projecto Nós e o Mundo – Albufeira 

 

A Escola Secundária de Albufeira recebeu Filipe Silva, Paulo Monteiro e Sandra Santos – 

membros do Projecto Educação, que conduziram um debate sobre questões e pontos de 

reflexão de temática LGBT. O debate decorreu para uma população de 115 pessoas, 

incluindo 7 professores. 

 

16 Março 2007 – Escola Secundária dos Carvalhos – Vila Nova de Gaia [2 sessões]  

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizado pelos 

oradores do Projecto Educação Marlene Almeida e Telmo Fernandes, para um público de 

84 pessoas, entre elas 80 alunos e 4 professores [em cada sessão]. 

 

21 Março 2007 – Escola Secundária de Ermesinde [2 sessões] – Ermesinde 

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizado pelos 

oradores do Projecto Educação Marlene Almeida, Paula Antunes e Telmo Fernandes para 

um público de 32 pessoas, entre elas 30 alunos e 2 professores [em cada sessão]  

 

23 Março 2007 – Escola Secundária de Albufeira – Projecto Nós e o Mundo – Albufeira  

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizado pelo 

orador do Projecto Educação Filipe Silva e, coordenadores do grupo ex aequo faro, 

Pedro Brazuna, para um público de 27 pessoas, entre elas 25 alunos e 2 professoras. 

 

28 Março 2007 – Universidade do Minho – Alunos do 3º Ano da Licenciatura em Psicologia 

– Braga 

 

Liliana Rodrigues, Marco Lopes e Samuel Ginja oradores do Projecto de Educação 

realizaram um debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo. A 

sessão contou com um público, aproximadamente, de 25 pessoas, entre elas alunos e 

professores. 
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12 Maio 2007 – Escola Superior de Dança – Evento Lisboa Ideal – Lisboa 

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizado pelo 

orador do Projecto Educação Paulo Monteiro e pela associada Verónica Tavares, para 

um público de aproximadamente 150 pessoas, de várias idades e com interesses diversos. 

 

15 Maio 2007 – Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação – Lisboa 

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, integrado no âmbito 

da semana temática sobre activismo juvenil: "Mexe-te!", realizado pelas oradoras do 

Projecto Educação Catarina Barroso, Sandra Santos e Susana Oliveira, para um público 

de 15 pessoas, entre alunos e uma professora da faculdade. 

 

17 Maio 2007 – Colóquio na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – Lisboa 

 

No âmbito do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos e do Dia 

Internacional da Luta Contra a Homofobia, a porta-voz da Direcção da rede ex aequo – 

Rita Paulos participou num colóquio. O colóquio abordou a orientação sexual e a 

discriminação a LGBT’s.  

 

23 Maio 2007 – Auditório da Câmara Municipal de Alcácer do Sal e Centro Cultural dos 

Bairros de São João e Olival Queimado – Alcácer do Sal 

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizado pelos 

oradores do Projecto Educação Elisabete Pereira e Filipe Silva, para um público de 

aproximadamente 60 pessoas, entre elas alunos do 9º e 10º anos, professores, psicólogos e 

uma enfermeira. 

 

24 Maio 2007 – Escola Técnica Psicossocial de Lisboa [2 sessões] – Lisboa  

 

Debates sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizados pela 

oradora do Projecto Educação Elisabete Pereira, para um público de aproximadamente 

20 pessoas, em cada sessão, entre elas alunos do 9º e 11º anos e 2 professoras. 

 

31 Maio 2007 – Escola secundaria Eça de Queirós, Olivais – Lisboa  

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizados pelos 

oradores do Projecto Educação Nuno Tomás e Sandra Santos, para um público de 

aproximadamente 65 pessoas, entre elas alunos e professores. 

 

5 Outubro 2007 – Tertúlia no 4º diversidade na cidade – Aveiro 

 

No âmbito do 4º diversidade na cidade realizou-se uma tertúlia com o trio gay e lésbico 

do programa Janela Aberta, da Rádio Clube Português. 
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20 Outubro 2007 – Auditório da Biblioteca Municipal – Caldas da Rainha  

 

Debate realizado pelos oradores do Projecto Educação Filipe Salema e Sandra Santos, 

para um público de 28 pessoas, que contou com a presença de alunos de Direitos 

Humanos, de activistas da Amnistia Internacional e de jornalistas locais.   

 

25 Outubro 2007 – Delegação Regional do IPJ de Faro – Faro  

 

Filipe Silva, orador do Projecto Educação, conduziu um debate nas instalações da 

Delegação Regional do IPJ em Faro. O debate, presenciado por 70 pessoas, alunos de 

duas turmas de ensino profissional, centrou-se na reflexão sobre pontos de temática LGBT. 

 

31 Outubro 2007 – Auditório da Biblioteca Municipal – Caldas da Rainha  

 

Debate realizado pelos oradores do Projecto Educação Filipe Salema e Sandra Santos, 

para um público de 28 pessoas, que contava com a presença de alunos de Direitos 

Humanos, de activistas da Amnistia Internacional e de jornalistas locais. 

 

3 Novembro 2007 – 8º Campo de Trabalho da Amnistia Internacional – São Pedro do Sul 

 

Presença da rede ex aequo no 8º Campo de Trabalho da Amnistia Internacional, 

representada por Cláudio Correia. Estiveram presentes 35 jovens, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 17 anos.  

 

iii) Sessão de esclarecimento em Instituição de Saúde  

 

16 Janeiro 2007 – Centro de Saúde da Reboleira na Extensão do Centro de Saúde da 

Damaia – Lisboa 

 

Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizado pela 

oradora do Projecto Educação Rita Paulos, e com a presença do membro da Direcção 

Paulo Monteiro, para um público de vários profissionais de saúde, nomeadamente 

médicos, enfermeiros e psicólogos dessa instituição de saúde. 

 

iv) Observatório da Educação 

 

Revisão e divulgação do novo formulário do Observatório de Educação. Este formulário 

permite a apresentação de queixas sobre situações de homofobia e transfobia nos 

espaços de ensino. Estas queixas e denúncias irão fazer parte de um relatório que será 

entregue ao Ministério da Educação. A nova versão do formulário encontra-se disponível 

online e a sua revisão foi divulgada pelos membros da associação.  

 

v) Fórum de Educação para a Cidadania 

 

A rede ex aequo está representada neste fórum, iniciativa do Ministério da Educação, 

pela porta-voz Rita Paulos. Esta iniciativa inter-associativa visa a apresentação, pelo grupo 

de trabalho, de uma proposta concreta para a educação para a cidadania na escola, 
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inclusive propostas concretas para as áreas de Formação Cívica e Área de Projecto. 

Encontram-se mais informações sobre esta iniciativa em http://www.cidadania-

educacao.pt. A rede ex aequo tem intervido no sentido dos temas da orientação sexual 

e identidade de género serem claramente incluídos. 

 

31 Outubro 2007 – Grupo de Trabalho A Problemática da Cidadania na Escola. 

 

No âmbito do Fórum Educação para a Cidadania a rede ex aequo esteve representada 

no grupo de trabalho A Problemática da Cidadania na Escola.  

 

vi) Análise do relatório de Educação Sexual - Grupo Daniel Sampaio 

 

Análise do relatório de Educação Sexual realizado pelo grupo de Daniel Sampaio, com o 

intuito de averiguar a implementação de temas LGBT no programa da cadeira de 

Educação sexual. 

 

 

5. Área Organizacional 
 

i) Geral 

 

19 Fevereiro 2007 – Entrega da candidatura ao Programa de Apoio Todos 

Diferentes Todos Iguais 

 

A rede ex aequo candidatou-se ao Programa de Apoio Todos Diferentes Todos 

Iguais. Esta candidatura visava a obtenção de financiamento para a 6ª formação 

de coordenadores de grupos locais. Não se obteve qualquer resposta a esta 

candidatura. 

 

28 Março 2007 – Assembleia-geral Extraordinária 

 

Realização de uma assembleia-geral extraordinária com vista à aprovação do 

relatório final de candidatura ao Programa de Apoio às Associações Juvenis 

[PAAJ] do Instituto Português da Juventude [IPJ] relativo a 2006. 

 

Março 2007 – Validação do estado do processo de Inscrição à Segurança Social 

como IPSS 

  

O estado validou o processo de inscrição da rede ex aequo à Segurança Social 

como Instituição Particular de Solidariedade Social.  

 

http://www.cidadania-educacao.pt/
http://www.cidadania-educacao.pt/
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15 Julho 2007 – Entrega da Candidatura ao Programa de Apoio às Associações 

Juvenis 2007 

 

Entrega da candidatura ao Programa de Apoio às Associações Juvenis do Instituto 

Português da Juventude. Obteve-se uma resposta favorável a esta candidatura. 

 

De Dezembro 2006 a Maio 2007 – Continuação de Pedidos de Sede para a rede ex 

aequo 

 

Continuaram a ser efectuados uma série de contactos com várias entidades, 

nomeadamente com Juntas de Freguesia e reuniões com a Câmara Municipal de 

Lisboa e Conselho Nacional da Juventude no sentido de angariar uma sede 

própria para a associação que preencha os requisitos necessários para um bom 

trabalho da mesma, requisitos ausentes na situação actual. 

 

ii) Grupos Locais 

 

22 Janeiro 2007 – Cedência de um espaço, pelo IPJ, para a realização das 

reuniões do grupo ex aequo Lisboa – Lisboa  

 

O grupo ex aequo lisboa começou a reunir-se nas instalações da Delegação 

Regional do IPJ, no Parque das Nações.  

 

12 Março 2007 – Início de Período de Inactividade do Grupo Local ex aequo braga 

– Braga 

 

Abertura de candidaturas de novos voluntários à coordenação do grupo local, 

após extinção da coordenação em funções por motivos de indisponibilidade. 

 

15 Maio 2007 – Eleições para a Equipa Coordenadora do Grupo Local ex aequo 

faro – Faro  

 

Conforme indicações regulamentares procedeu-se às novas eleições da equipa 

de coordenadores do grupo local, tendo sido eleita a Lista A com 5 votos a favor 

e 0 nulos.  

 

19 e 20 Maio 2007 – Acção de Formação de Fundadores/Coordenadores de 

Grupos de Jovens Locais – Lisboa 

 

Organização da 6ª Acção de Formação da associação (após conclusão do 

Projecto Descentrar) em Lisboa. Participaram 14 jovens, elementos coordenadores 

ou potenciais coordenadores, das seguintes cidades: Braga, Coimbra, Évora, Faro, 

Lisboa e Sintra. A acção durou 2 dias e teve lugar no Conselho Nacional da 

Juventude a 19 de Maio e no Instituto Português da Juventude, em Moscavide, 
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Parque das Nações a 20 de Maio. Foram formadores: Bárbara Pires, Elisabete 

Pereira, Filipe Salema, Nuno Tomás, Paulo Monteiro, Rita Paulos, Rui Marques e Sara 

Martinho. 

 

Setembro e Outubro 2007 – Eleições para Equipas Coordenadoras dos Grupos 

Locais. 

 

Conforme indicações regulamentares procederam-se às novas eleições das 

equipas de coordenadores. 

 

Em Braga, a inactividade que se fez notar no seu grupo local, desde de Março de 

2007, dificultou e atrasou a realização de eleições. No sentido de dissolver a 

situação presente no grupo, a Direcção recorreu a nomeação directa para a 

constituição da equipa de coordenação do grupo ex aequo braga.   

 

3 e 4 Novembro 2007 – Acção de Formação de Fundadores/Coordenadores de 

Grupos de Jovens Locais – Abrantes 

 

7.ª Acção de formação da associação rede ex aequo. A acção de formação 

decorreu em Abrantes. Participaram 10 Jovens, coordenadores, potenciais 

coordenadores e membros da associação, das seguintes cidades: Aveiro, Braga, 

Évora, Lisboa e Viseu. A acção teve a duração de 2 dias e teve lugar na Pousada 

da Juventude, em Abrantes. Esta acção de formação foi conduzida por Bárbara 

Pires, Paulo Sabino, Rita Paulos e Sara Martinho. 

 

Manutenção da figura e das responsabilidades do Consultor do Grupo Local. 

 

Manutenção das responsabilidades desta figura, que visa acompanhar e 

aproximar o trabalho dos grupos locais à Direcção. 

 

iii) Projecto Educação 

 

17 e 18 Março 2007 – Acção de Formação para Oradores do Projecto Educação 

LGBT 

 

Organização da 2ª Acção de Formação para Oradores do PE em Lisboa. A acção 

durou 2 dias e decorreu no primeiro dia no Espaço Karnart, e no segundo dia no 

Conselho Nacional da Juventude. Esta formação incluiu novos conteúdos. 

Participaram 15 formandos e 3 formadores: Marco Lopes, Paula Antunes e Paulo 

Monteiro. 
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iv) Angariação de Fundos 

 

Venda de t-shirts oficiais da rede ex aequo e produção de crachás em 3 versões: 

duas com o smiley (fundo preto e fundo azul) e outra com o logótipo da rede ex 

aequo. 

 

24 Abril 2007 – Arraial de Abril – Lisboa 

 

Durante a realização do arraial de Abril, no Largo do Carmo, a associação teve 

uma venda de crachás e t-shirts da associação, bem como de algumas bebidas e 

comidas.  

 

23 Junho 2007 – Arraial Pride – Lisboa 

 

Na edição deste ano do Arraial Pride, a rede ex aequo teve uma tenda com 

venda de bebidas e comidas. 

 

13,14 e 15 Junho 2007 – Festa da Diversidade e da Igualdade de Oportunidades – 

Lisboa 

 

Durante os dias da festa, a rede ex aequo teve na Praça do Comércio a vender 

crachás, rifas, t-shirts da associação, bem como algumas bebidas e comidas. 

 

 

6. Área Político-Social  
 

i) Iniciativa 

 

21 Dezembro 2006 – Carta à Ordem dos Médicos sobre Identidade de Género  

 

Em nome da Direcção da rede ex aequo e da advogada Sandra Santos foi 

enviada uma carta à Ordem dos Médicos solicitando uma reunião. O objectivo 

desta iniciativa é sensibilizar a coordenação responsável da Ordem dos Médicos 

para uma maior celeridade nos processos de revisão de reatribuição de sexo. 

Nesta carta foi proposto um prazo de um mês, no máximo dois, findo o qual, não 

havendo decisão desfavorável da equipa médica, o processo seria deferido 

tacitamente, podendo o mesmo ser concluído com sucesso sem se arrastar, com 

todos os prejuízos que advêm para os transexuais devido a esse atraso. Ainda não 

foi obtida resposta a esta carta. 
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1 Dezembro 2007 – 3ª Edição dos Prémios Média da rede ex aequo 

 

A rede ex aequo organizou a terceira edição dos Prémios Média, cerimónia que 

visa distinguir personalidades ligadas às artes, espectáculo e comunicação social 

que através do seu trabalho demonstraram uma abordagem positiva face aos 

jovens LGBT. A cerimónia teve lugar no auditório do IPJ do Parque das Nações. 

 

ii) Comunicados de Imprensa 

 

5 Fevereiro 2007 – Comunicado “Da autoridade parental à responsabilidade 

parental” 

  

Uma iniciativa do Clube Safo subscrita pela rede ex aequo e outras associações 

LGBT alertando para a discriminação existente na adopção de crianças e 

apelando à mudança da legislação discriminatória vigente. Disponível em 

http://www.ex-aequo.web.pt/autoridade.html 

 

 23 Abril 2007 – Carta Aberta sobre Igualdade no Acesso ao Casamento Civil 

 

Subscrição de uma Carta Aberta redigida por várias associações e colectivos 

LGBT alertando para a urgência na igualdade ao acesso ao Casamento Civil em 

Portugal. Disponível em http://www.ex-aequo.web.pt/casamento.html  

 

21 Novembro – Carta Aberta à Visão sobre o testemunho da psicoterapeuta 

Margarida Cordo no âmbito da reportagem Estranhas Alianças 

 

Elaboração de uma carta a contestar as afirmações proferidas pela terapeuta 

familiar Margarida Cordo – «a homossexualidade é um transtorno da identidade 

sexual, uma doença e tem recuperação», presente na revista Visão nº. 766 de 8 

de Novembro. 

A carta redigida pela rede ex aequo foi publicada na edição nº. 769 da presente 

revista. 

 

 

7. Área das Relações Inter-Associativas  
 

i) Grupos e Associações LGBT  

 

17 Janeiro 2007 – Reunião com ILGA Portugal 

 

Participação do membro da Direcção Paulo Monteiro na reunião de preparação 

de eventos no âmbito do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para 

Tod@s – 2007, com a associação ILGA Portugal. 

http://www.ex-aequo.web.pt/autoridade.html
http://www.ex-aequo.web.pt/casamento.html
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17 a 25 Fevereiro 2007 – Curso “How do we Handle Diversity” 

 

Participação de dois membros da associação, David Rodrigues e Paulo Monteiro, 

no curso “How do we handle Diversity”, organizado pela ONG juvenil Trajectorya 

na Estónia. Este curso tinha como objectivo formar agentes multiplicadores no 

combate à homofobia. 

 

18 a 24 Março 2007 - Training Course “Fruitcakes project on gender and 

homophobia” 

 

Participação de uma associada da rede ex aequo, Carolina Motta, no referido 

curso em Budapeste na Hungria. O curso tinha como objectivo a formação de 

pares sobre questões de género e homofobia. O curso foi organizado pela EPTO – 

European Peer Training Organisation.  

 

2 Junho 2007 – Workshop: Perspectivar a Transexualidade no Activismo LGBT 

 

Este evento foi organizado pelo GRIP - Grupo de Reflexão e Intervenção do Porto 

da Associação ILGA Portugal - e pela rede ex aequo. Nele foram abordadas as 

diferentes percepções da transexualidade, o percurso histórico da comunidade, 

estereótipos e preconceitos, as problemáticas da vivência transexual, e as 

reivindicações legais, clínicas e sociais da comunidade. Foram intervenientes, 

Filipe Tisco (rede ex aequo) e Luísa Reis (GRIP), sendo que a moderação ficou a 

cargo de Telmo Fernandes (GRIP). O espaço escolhido para receber este 

workshop foi o “Maria vai com as Outras” no Porto. 

 

23 Junho 2007 – 8ª Marcha Nacional do Orgulho LGBT 2007 

 

A rede ex aequo colaborou e participou na oitava marcha reivindicativa do 

orgulho LGBT em Lisboa, com vários colectivos e associações, onde estiveram 

presentes cerca de 600 pessoas.  

 

7 Julho 2007 – 2ª Marcha do Orgulho Gay na Cidade do Porto  

 

A rede ex aequo colaborou e participou na segunda marcha reivindicativa do 

orgulho gay na cidade do Porto, com vários colectivos e associações, onde 

estiveram presentes mais de 400 pessoas.  

 

http://www.ilga-portugal.pt/
http://www.ex-aequo.web.pt/
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15 a 18 Setembro 2007 – Feira Nacional da Juventude – Centro de Congressos de 

Lisboa, Lisboa 

 

No âmbito da Presidência Portuguesa da EU realizou-se a Feira Nacional da 

Juventude, a qual contou com a presença de Catarina Barroso, Elisabete Pereira 

e Sandra Santos, representando a rede ex aequo. 

 

14 a 22 Setembro 2007 – Parceria com o Queer Lisboa 11 – 11º Festival de Cinema 

Gay e Lésbico de Lisboa 

 

Sócios da rede ex aequo participaram como voluntários neste evento 

cinematográfico de divulgação de filmes de temática LGBT. Este ano o Festival 

decorreu no espaço do Cinema São Jorge, Lisboa. 

 

6 Outubro 2007 – Sessão Informativa no 4º diversidade na cidade – Aveiro 

 

Nesta sessão pretendeu-se informar o público sobre as diversas associações e 

colectivos LGBT que existem em Portugal. Foram convidadas as seguintes 

associações/colectivos: Clube Safo, Entre Parentes LGBT, ILGA Portugal, Não Te 

Prives, Opus Gay, Panteras Rosa e rede ex aequo. 

Cada representante apresentou a sua associação/colectivo, falou um pouco dos 

objectivos a que se propôs, qual o público-alvo, os projectos que 

desenvolvem/desenvolveram, como contribuir, etc.  

 

Desde 13 de Outubro 2007 – Parceria com o Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada  

 

Tendo como tema os problemas psicossociais, o grupo local ex aequo lisboa 

encontra-se, neste momento, a colaborar com diversos grupos de alunos do ISPA. 

A associação pretende assim, fornecer os recursos necessários para o estudo da 

homofobia, contribuindo para um maior conhecimento deste problema social.  

 

18 a 25 Novembro 2007 – Study session – Building Bridges to the Unknown, 

Budapeste, Hungria 

 

A rede ex aequo fez-se representar no grupo de trabalho da IGLYO – Building 

Bridges to the Unknown, por Rita Seara e Sandra Santos. Este grupo debateu e 

fomentou estratégias de aproximação entre as comunidades LGBT e 

comunidades religiosas. 
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21 Novembro 2007 – Encerramento da Conferência do Ano Europeu da Igualdade 

e Oportunidades para Todos 

 

Reunião com Evelyne Paradis, representante da ILGA Europa com o intuito de 

apresentar os objectivos e linhas de actuação da rede ex aequo junto dos jovens 

LGBT. 

 

ii) Grupos e Associações não-LGBT 

 

4 Janeiro 2007 – Reunião com a Estrutura de Missão do Ano Europeu da Igualdade 

de Oportunidades para Todos (AEIOT) sobre Discriminação com base na 

Orientação Sexual 

 

Participação dos membros da Direcção Vanessa Dias e Sandra Santos na reunião 

convocada pela CIDM, com os seguintes objectivos: apresentação da versão final 

do Plano Nacional de Acção (PNA) para 2007, definição da estratégia a 

desenvolver no âmbito da temática da discriminação da orientação sexual e 

inventário de materiais para a dinamização da estratégia definida. 

 

12 Janeiro 2007 – Reunião com Amnistia Internacional Portugal 

 

Participação dos membros da Direcção Paulo Monteiro e Sandra Santos numa 

reunião convocada pela Amnistia Internacional, com o objectivo de discutir as 

formas de colaboração e preparação do evento de lançamento da campanha 

sobre discriminação nas suas várias formas: “Discriminar não é Humano”. 

 

16 Janeiro 2007 – Reunião com Estrutura de Missão do AEIOT 

 

Participação dos membros da Direcção Paulo Monteiro e Sandra Santos na 

segunda reunião sobre discriminação com base na orientação sexual, no âmbito 

do AEIOT. 

 

21 a 28 Janeiro 2007 – Curso “All Different - all Equal - Training Course for Minority 

Youth Leaders on Human Rights Education” 

 

Participação de dois membros da Direcção da rede ex aequo, Paulo Monteiro e 

Sandra Santos, no referido curso realizado em Pracatinat, Turim. O objectivo do 

curso, sob a égide da campanha europeia “Todos Diferentes, Todos Iguais”, era 

proporcionar aos formandos conteúdos sobre Direitos Humanos focados em várias 

minorias. 

O referido curso foi apoiado pela Agência Nacional Italiana, Universidade de Turim 

e Conselho da Europa. As associações organizadoras foram: WFM - Young Women 

from Minorities (pan-European); YEN -Youth Express Network, HREYN - Human Rights 

Education Youth Network; Informational centre LEGEBITRA (Eslovénia); Student 
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organization GIOSEF – UNITO (Itália); IGLYO - Organização Internacional de Jovens 

e Estudantes Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros; ALOUANUR - Intercultural 

Youth Association (Itália); Associação KABO JOVEM (Portugal) e YHDESSÄ/ 

TOGETHER Association (Finlândia).  

 

12 Fevereiro 2007 – Reunião com a Coordenação Nacional para a Infecção (CNI) 

VIH/SIDA 

 

Participação do membro da Direcção Elisabete Pereira, numa reunião 

convocada pela CNI VIH/SIDA cujo objectivo foi recolher contributos para o 

Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/SIDA, para o Plano 

de Acção e Plano de Avaliação e Monitorização, especificamente no que 

respeitava ao capítulo sobre a prevenção da infecção com particular atenção às 

populações mais vulneráveis (homens que têm sexo com homens, trabalhadores 

do sexo, migrantes, toxicodependentes e minorias étnicas). 

 

18 Março 2007 – Mini-Maratona de Lisboa’07 

 

Participação de alguns membros da associação com a t-shirt da mesma, neste 

evento desportivo. 

 

21 Março 2007 – Campanha da Não Discriminação “Discriminar não é Humano” 

 

Um evento organizado pela Amnistia Internacional Portugal contando com a 

participação de várias associações e colectivos. A rede ex aequo fez-se 

representar com uma banca de divulgação. 

 

12 Abril 2007 – Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisboa 

 

Divulgação do trabalho da rede ex aequo, realizado pela porta-voz da Direcção 

Rita Paulos e o associado Daniel Matias, para um grupo de 8 professores e alunos 

de mestrado do ISPA que fazem investigação e trabalham na área da Psicologia 

Comunitária.  

 

24 Abril 2007 – Arraial de Abril 

 

A rede ex aequo participou pela primeira vez neste evento que celebra a 

Liberdade. Além da divulgação e dos contactos conseguidos junto de 30 

associações e colectivos, contámos com uma banca de divulgação e de 

gastronomia no Largo do Carmo. Colaboramos também com as Panteras Rosa na 

realização de painéis da temática LGBT expostos no evento. 
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25 Abril 2007 – 33ª Marcha do 25 de Abril 

 

Participação do Presidente da Direcção, Paulo Monteiro, na Marcha do 25 de 

Abril. 

 

15 Maio 2007 – Mudar a Conversa – Educação Sexual nas Escolas Portuguesas” 

 

Presença de uma ex-associada da rede ex aequo, Paula Antunes, nas referidas 

jornadas organizadas  

 

9 Junho 2007 – Marcha Cívica/Desfile do 15º Aniversário da ABRAÇO 

 

Participação do membro da Direcção Elisabete Pereira neste evento. 

 

 

13, 14 e 15 Julho 2007 – Festa da Diversidade e da Igualdade de Oportunidades – 

Praça do Comércio, Lisboa 

 

Integrada na missão do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos 

– Por uma Sociedade Justa – 2007, a Festa da Diversidade e da Igualdade de 

Oportunidades é um espaço livre, aberto, onde a diversidade de culturas, 

identidades, modos de ser, estar, pensar e agir, propicia ao convívio, 

conhecimento, compreensão mútua e solidariedade. A rede ex aequo esteve 

presente com duas bancas: uma de divulgação e outra de gastronomia.  

 

29 Setembro 2007 – Do Porto para o Mundo, Pedaços de um Manifesto – Porto 

 

A convite do Departamento Lúdico-Terapêutico do Espaço T – Associação para o 

Apoio à Integração Social e Comunitária, a rede ex aequo esteve presente no 

evento Do Porto para o Mundo, Pedaços de um Manifesto. 

Neste evento, com o apoio especial da Câmara Municipal do Porto, a rede ex 

aequo pode fazer divulgação dos seus projectos e objectivos.  

 

Desde de 13 Outubro 2007 – Parceria com o Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada 

 

Tendo como tema os problemas psicossociais, a associação rede ex aequo e o 

seu grupo local ex aequo lisboa encontram-se, neste momento, a colaborar com 

diversos grupos de alunos do ISPA. A associação pretende assim fornecer os 

recursos necessários para o estudo da homofobia, contribuindo com a sua 

participação para um maior conhecimento deste problema social. 
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26 e 27 Outubro 2007 – Seminário pela Diversidade e Contra a Discriminação. 

 

A rede ex aequo esteve presente no Seminário pela Diversidade e Contra a 

Discriminação. Sandra Santos Hotel Altis, Lisboa 

 

De Dezembro 2006 a Dezembro 2007 

 

Participação em várias reuniões interassociativas com vista à co-organização, 

colaboração e/ou participação em eventos do Ano Europeu da Igualdade de 

Oportunidades para Todos. 

 

2 Novembro 2007 – Divulgação de um estudo sobre Sexualidade Feminina 

 

Divulgação do estudo da investigadora Ana Carvalheira, sobre a sexualidade 

feminina, pela mailing list da rede ex aequo. 

 

 

8. Área Social  
 

i) Acampamento de Verão para Jovens LGBT e Simpatizantes 

 

Preparação e divulgação do 5º Acampamento de Verão da associação para 

jovens LGBT e simpatizantes dos 16 aos 30 anos, a realizar de 19 a 26 de Agosto de 

2007, no Parque de Campismo da Ilha do Pessegueiro. 

 

ii) Encontros Nacionais de Jovens LGBT e Simpatizantes  

 

23 Junho 2007 – Encontro Nacional em Lisboa 

 

O grupo ex aequo lisboa organizou um encontro nacional para membros da 

associação, do fórum e de outros jovens interessados em participar nas 

comemorações do Orgulho LGBT em Lisboa além de um jantar convívio. Nesta 

noite a associação esteve ainda presente com uma banca de divulgação e 

gastronomia no Arraial Pride 2007 na Praça do Comércio. 

 

7 Julho 2007 – Encontro Nacional no Porto 

 

Neste dia da 2ª Marcha do Orgulho Gay na cidade do Porto, a equipa 

coordenadora do grupo local organizou um encontro nacional dirigido a 

membros de grupos locais, associados, participantes do fórum e pessoas que se 

identificam com os objectivos da associação. Nesta noite a associação esteve 

ainda presente com uma banca de divulgação e gastronomia no evento Porto 

Pride que decorreu no Teatro Sá da Bandeira. 
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iii) Encontros Regionais de Jovens LGBT e Simpatizantes 

 

28 Abril a 1 Maio 2007 – 3º acampamento do grupo ex aequo aveiro 

 

Acampamento no Parque de Campismo de Vila Caia, organizado pela equipa 

coordenadora do grupo local dirigido a membros e associados, participantes do 

fórum e pessoas que se identificam com os objectivos da associação.  

 

iv) Outras Actividades: 

 

24 Março 2007 – 4º Aniversário da rede ex aequo no Porto – Peddy-Paper Jantar de 

convívio e Festa 

 

Organização de um peddy-paper pela cidade do Porto, de um jantar de convívio 

e de uma festa no Café Lusitano para comemorar o 4º aniversário da associação, 

onde estiveram cerca de 60 participantes de todo o país.  

 

28 Julho 2007 – Participação da rede ex aequo como júri na III Edição da Eleição 

da Miss Transexual 

 

O associado Marco Lopes representou a associação neste evento que se realizou 

no Pride Bar, Porto.  
 

 

 

A Direcção da rede ex aequo 

 

 


