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Relatório de Actividades 2008 
 
 

Serve o presente relatório de actividades para descrever os projectos e iniciativas realizadas 
pela associação rede ex aequo do dia 1 de Dezembro de 2007 ao dia 6 de Dezembro de 2008. 
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. 
 
ii) Grupos Locais 
 
Estiveram em funcionamento com reuniões regulares [pelo menos uma vez por mês] 8 grupos 
de jovens locais da rede ex aequo nas seguintes cidades: Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, 
Lisboa, Porto e Viseu.  
 
O grupo ex aequo viseu iniciou actividades a 11 de Março de 2008. 
O grupo ex aequo porto entrou em inactividade a 10 de Março de 2008 e foi extinto a 10 de 
Junho de 2008.  
O grupo ex aequo évora encontra-se inactivo desde 15 de Setembro de 2008. 
O grupo ex aequo beja está a preparar o plano de actividades para iniciar funções.  

 
iii) Internet 
 
• Manutenção e desenvolvimento dos conteúdos do site oficial da associação, incluindo a 

publicação ou actualização das seguintes páginas/ferramentas:  
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a. Comunicados e petições; 

b. Lista de psicoterapeutas; 

c. Lista de ginecologistas – publicação de 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; 

e. “rádio ex aequo”; 

f. Actualização de obras literárias de temática LGBT; 

g. Actualização de filmes de temática LGBT; 

h. Google Ads – a 29 de Setembro de 2008 foi encerrada definitivamente a conta da 
associação no Google Ads e retirados os anúncios publicitários que se encontravam 
no site; 

i. Projecto Educação LGBT; 

j. Prémios Média; 

k. Campanha Digital Contra o Preconceito a Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros – 
manutenção da secção dedicada a postais digitais e banners e actualização da lista 
de sites participantes. 

 
• A 31 de Agosto de 2008 foi encerrado o canal oficial de IRC da associação #ex-aequo na 

rede PTnet. 
 

• No dia 1 de Setembro de 2008 foi concluída uma mudança de servidor e alteração de 
domínio da associação para www.rea.pt 

 
iv) Linha de Informação 

 
Atendimento de chamadas para o número de telefone oficial da associação: 96 878 18 41. 
 
 

2. Área Cultural  
  

i) 5º Ciclo de Cinema LGBT – Lisboa 
 
A rede ex aequo realizou o seu 5º Ciclo de Cinema LGBT no âmbito da Semana da Juventude 
da Câmara Municipal de Lisboa, de 28 a 30 de Março. Foram apresentadas 6 sessões de filmes 
de temática LGBT com uma média de 30 espectadores por sessão. O ciclo realizou-se no 
Instituto Português da Juventude do Parque das Nações em Lisboa, tendo como objectivo 
proporcionar aos jovens LGBT e simpatizantes o contacto com histórias ligadas à questão da 
orientação sexual e/ou identidade de género, bem como a reflexão acerca de temas 
pertinentes e inerentes à sua realidade, num ambiente de convívio. No final de cada filme 
houve um debate de 30 minutos. 
 
ii) III Ciclo de Cinema LGBT do grupo ex aequo coimbra – Coimbra 
 
O grupo ex aequo coimbra promoveu de 14 a 18 de Abril, no Mini-Auditório da Associação 
Académica de Coimbra, um ciclo de cinema composto por 5 filmes de temática LGBT, cuja 
história teve base em literatura. A iniciativa que visava sensibilizar os jovens da região para as 
questões da homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, contou com a presença de 
cerca de mais de 75 jovens. 

http://www.rea.pt/�
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iii) Campanha Digital Contra o Preconceito a LGBTs  
 
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. 
 
iv) 3º Ciclo de Cinema LGBT do grupo ex aequo braga – Braga 
 
De 18 a 29 de Julho, no Estaleiro Cultural Velha-a-Branca, foram exibidos 3 filmes LGBT visando a 
sensibilização dos jovens para as temáticas da homossexualidade, 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 60 pessoas. 
 
v) 5º 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 15 de Outubro de 2008, novamente na Associação Cultural 
Mercado Negro. O programa desta edição contou com um ciclo de cinema LGBT, uma tertúlia 
temática, uma exposição de cartazes e um passeio pela cidade. 
 

a. Exposição “5 anos em rede” 
Exposição que pretendeu mostrar um pouco do que tem trazido o grupo ex aequo 
aveiro à cidade, apresentando um histórico do grupo local de Aveiro e das suas 
actividades ao longo dos últimos cinco anos. Esteve em exibição na Associação 
Cultural Mercado Negro de 1 a 15 de Outubro. 

 
b. Ciclo de Cinema LGBT 

Mostra de quatro filmes de temática LGBT, com um debate após a sua exibição. As 
visualizações decorreram nos dias 3, 4, 10 e 11 de Outubro, no auditório da Associação 
Cultural Mercado Negro. Cada exibição contou com uma presença média de 30 
pessoas. 

 
c. Tertúlia T 

Esta tertúlia pretendeu esclarecer e informar o público em geral acerca dos temas do 
transgenerismo e da transexualidade. Contou com a presença de elementos do GRIT - 
Grupo de Reflexão e Intervenção sobre Transexualidade da associação ILGA Portugal. 

 
 

3. Área de Divulgação  
 

i) Media 
 
7 Dezembro 2007 – Entrevista pelo jornal Meios & Publicidade  
 
O jornal Meios & Publicidade entrevistou Rita Paulos para o artigo “Quem tem medo do target 
gay?”. A entrevista abordou a falta de visibilidade que a publicidade dá às pessoas LGBT.  
 
23 Janeiro 2008 – Reunião de ex aequo lisboa na TimeOut Lisboa 
 
Na agenda da secção Gay da revista dessa semana foi divulgada a reunião Sexo Seguro e ISTs, 
facilitada pelo grupo ex aequo lisboa.  

 
8 Março 2008 – Entrevista pelo jornal Notícias da Manhã 
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No Dia Internacional da Mulher, sob o tema “Ser discriminada por ser mulher... e também por ser 
homossexual”, o jornal Notícias da Manhã entrevistou Rita Paulos, porta-voz da Direcção. 
 
11 Março 2008 – Entrevista na Rádio Mangualde  
  
Por ocasião da abertura do grupo ex aequo viseu e do início das suas actividades, a Rádio 
Mangualde entrevistou alguns elementos da equipa fundadora e coordenadora do grupo. 
 
11 Março 2008 – Entrevista na Rádio No AR  
 
Entrevista pela Rádio No AR por ocasião da abertura do grupo ex aequo viseu e do início das 
suas actividades. 
 
11 Março 2008 – Entrevista na Rádio Antena 1 
 
Entrevista pela Rádio Antena 1 por ocasião da abertura do grupo ex aequo viseu e do início 
das suas actividades. 
 
11 Março 2008 – Entrevista no Jornal do Centro 
 
Entrevista pelo Jornal do Centro por ocasião da abertura do grupo ex aequo viseu e do início 
das suas actividades. 
 
11 Março 2008 – Entrevista pela RTP 1 
 
Entrevista pela RTP 1 por ocasião da abertura do grupo ex aequo viseu e do início das suas 
actividades. 
 
20 Março 2008 – Entrevista pelo Correio da Manhã 
 
No âmbito do coming out público da apresentadora Solange F., o jornal Correio da Manhã 
entrevistou um dos membros da Direcção da associação sobre a homofobia no seio familiar e 
as suas consequências – jovens expulsos de casa.  
 
2 Abril 2008 – 5º Aniversário da rede ex aequo na TimeOut Lisboa 
 
A secção Gay da revista TimeOut Lisboa entrevistou um membro da Direcção da rede ex 
aequo por ocasião do 5.º aniversário da associação e as actividades de celebração do 
mesmo.  
 
3 Abril 2008 – 5º Aniversário da rede ex aequo no jornal Notícias da Manhã 
 
Por ocasião do 5.º aniversário da rede ex aequo o jornal Notícias da Manhã entrevistou um 
membro da Direcção e falou sobre o trabalho da associação ao longo destes 5 anos.  
 
2 Julho 2008 – Entrevista pelo jornal Notícias da Manhã 
 
O jornal Notícias da Manhã entrevistou Rita Paulos, porta-voz da rede ex aequo. A entrevista 
baseou-se numa análise das declarações proferidas pela Dr.ª Manuela Ferreira Leite.  
 
1 Outubro 2008 – 5ª edição do "diversidade na cidade" no jornal Diário de Aveiro 
 
A 5ª edição do diversidade na cidade, organizado pelo grupo ex aequo aveiro, teve o seu 
programa divulgado no jornal Diário de Aveiro.  
 
6 Outubro 2008 – 5ª edição do diversidade na cidade no jornal Mundo Universitário 
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A 5ª edição do diversidade na cidade, organizado pelo grupo ex aequo aveiro, teve o seu 
programa divulgado no jornal Mundo Universitário.  
 
8 Outubro 2008 – 5ª edição do diversidade na cidade no jornal Mundo Universitário - website 
 
A 5ª edição do diversidade na cidade, organizado pelo grupo ex aequo aveiro, teve o seu 
programa divulgado no website do  jornal Mundo 
Universitário[www.mundouniversitario.pt/artigos.php?art=2044]]   
 
9 Outubro 2008 – Entrevista pelo Rádio Clube Português 
 
Um membro da Direcção da associação foi entrevistado pela Rádio Clube Português, de 
Aveiro. A entrevista permitiu dar a conhecer aos ouvintes alguns projectos da associação – 
Projecto de Educação e Observatório de Educação 
 
10 Outubro 2008 – Entrevista pelo Rádio Clube Português Aveiro 
 
Um membro da equipa coordenadora do grupo ex aequo aveiro foi entrevistado pelo Rádio 
Clube Português, de Aveiro. A entrevista abordou a votação da proposta de acesso ao 
casamento civil por pessoas do mesmo sexo. 
 
Outubro 2008 – Entrevista de Rita Paulos, na Com’Out   
 
Para a edição de Outubro, a revista Com’Out entrevistou Rita Paulos. Esta entrevista permitiu 
dar a conhecer um pouco do trabalho da rede ex aequo, quais os seus projectos e objectivos.  
 
Novembro 2008 – Prémios Média 2008 divulgados na Com’Out   
 
Divulgação dos Prémios Média 2008 na edição de Novembro da revista Com’Out. 
 
Desde Julho 2008 – Divulgação da Associação na Com’Out 
 
Desde o lançamento do primeiro número, em Julho de 2008, a revista Com’Out tem divulgado 
os contactos da rede ex aequo como associação de apoio aos jovens LGBT. 
 
Desde Setembro 2008 – Participação num Programa Radiofónico – RCP 
 
No âmbito do seu programa Janela Aberta, no Rádio Clube Português, Aurélio Gomes e Teresa 
Gonçalves conduzem, semanalmente, uma rubrica onde se discutem notícias afectas a 
questões LGBT. Estas rubricas contam quinzenalmente com a participação de Sara Martinho, 
sócia honorária e de Rita Paulos, porta-voz da Direcção da associação. 
 
De Dezembro 2007 a Dezembro 2008 – 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, Tardes da Júlia da TVI], trabalhos académicos, jornalísticos e outros sobre a Juventude 
LGBT. 
 
ii) Material informativo 
 
Janeiro 2008 – b.i. – boletim informativo 
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Com a criação do boletim informativo, dá-se mais um passo para a comunicação e 
divulgação das principais acções da rede ex aequo, bem como de eventos e outros destaques 
relacionados com a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo. 
 
O b.i., que surgiu de uma sugestão de um associado, tem também o intuito de despertar nos 
associados, membros e restantes interessados o quanto foi e é importante o trabalho de todos. 
Mostrar a todos o quanto o voluntariado e os donativos/quotas dos nossos membros têm 
ajudado para a concretização dos objectivos da rede ex aequo. 
 
Março de 2008 – Cartazes de divulgação dos grupos locais 
 
Foi finalizada e produzida uma nova edição dos cartazes de divulgação dos grupos locais que 
se encontrava em preparação. 
 
Março de 2008 – Trípticos informativos da rede ex aequo 
 
A mesma imagem dos cartazes dos grupos locais foi utilizada para editar também novos 
trípticos informativos da associação. 
 
 

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.   
 
13 Fevereiro 2008 – Escola EB 2,3 Prof. João Fernandes Pratas – Benavente 
 
Dinâmicas de desmistificação de estereótipos e preconceitos foram levadas a cabo por duas 
oradoras do Projecto Educação LGBT – Sandra Santos e Susana Oliveira. Participaram na sessão 
cerca de 20 alunos do 5º ano de escolaridade que no âmbito da área curricular não disciplinar 
da Área de Projecto desenvolveram um trabalho sobre homofobia.  
 
16 Fevereiro 2008 – Children's International Summer Villages (CISV) – Lisboa 
 
A rede ex aequo foi convidada pela CISV para organizar uma sessão sobre homofobia para 
adolescentes. Esta sessão foi realizada pela oradora do Projecto Educação LGBT Susana 
Oliveira e teve como participantes cerca de 50 jovens.  
 
11 Março 2008 – ES Professor Herculano de Carvalho – Lisboa 
 
Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizado pelas oradoras 
do Projecto Educação LGBT Elisabete Pereira e Ana Duarte, para um público de 46 pessoas, 
entre elas 40 alunos e 6 professores. 
 
12 Março 2008 – Centro Cultural Vila Nova da Barquinha – Santarém 
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Debate sobre a discriminação dos jovens LGBT, com a colaboração das oradoras do Projecto 
Educação LGBT Elisabete Pereira e Érica Postiço, para um público de 103 pessoas, entre elas 100 
alunos do 12º ano de escolaridade da ES D. Maria II, 2 professores e uma nutricionista.  
 
31 Março 2008 – ES José Cardoso Pires [2 sessões] – Loures 
 
Debates sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizado pela oradora 
do Projecto Educação LGBT Susana Oliveira. No conjunto das sessões estiveram presentes cerca 
de 65 alunos do 11º e do 12º ano de escolaridade assim como 4 professores. 
 
11 Abril 2008 – Auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim – Santarém 
 
Colóquio sobre homofobia a convite do grupo “Associativismo Jovem contra a Xenofobia, 
Homofobia e Agressividade” constituído por alunos da ES Marquesa de Alorna. Além de 
complementarem com informação adicional um trabalho dos alunos, os oradores do Projecto 
Educação LGBT, Filipe Silva e Susana Oliveira, moderaram o debate que se seguiu à exibição 
de um filme de temática LGBT.  
 
16 Abril 2008 – ES André de Gouveia – Évora 
 
Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo realizado pelas oradoras 
do Projecto Educação LGBT, Sandra Santos e Susana Oliveira, para um público de 109 pessoas, 
entre elas 102 alunos, 6 professores e uma psicóloga.  
 
21 Abril 2008 – Auditório do Mercado Negro – Aveiro 
 
A convite da Origami, Comissão de Solidariedade Social da Associação Académica da 
Universidade de Aveiro, a oradora do Projecto Educação LGBT Paula Antunes participou numa 
tertúlia sobre sexualidade onde também estiveram presentes a jornalista Isabel Freire e o padre 
Alexandre Cruz. Assistiram a esta iniciativa cerca de 35 pessoas. 
 
22 Abril 2008 – Universidade do Minho – Alunos do 1º e do 2º Ano da Licenciatura em Psicologia 
- Braga 
 
Debate sobre orientação sexual, identidade de género e desconstrução de mitos e 
estereótipos sobre a homossexualidade, realizado pelos oradores do Projecto Educação LGBT 
Samuel Ginja e Paula Antunes, para um público de aproximadamente 65 estudantes 
universitários e uma professora. 
 
28 Abril 2008 – Biblioteca Municipal da Lousã – Coimbra 
 
Debate sobre a homossexualidade e os Direitos Humanos realizado pela oradora do Projecto 
Educação LGBT Vanessa Correia em colaboração com um representante da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima, para um público de 26 alunos da ES da Lousã e 2 professores. 
 
12 Maio 2008 – ES de Monserrate – Viana do Castelo 
 
Debate sobre orientação sexual, identidade de género e desconstrução de mitos e 
estereótipos sobre a homossexualidade, realizado pelo orador do Projecto Educação LGBT 
Samuel Ginja, para um público de aproximadamente 65 estudantes e 3 professores. 
 
12 Maio 2008 – ES Leal da Câmara – Sintra 
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Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo realizado pelos oradores 
do Projecto Educação LGBT, Susana Oliveira, José Santos e Filipe Silva para um público de 94 
pessoas, entre elas 90 alunos, e 4 professores.  
 
13 Maio 2008 – Feira de Orientação Vocacional – Paços de Ferreira 
 
A Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto (FAJDP) desenvolveu durante os 
meses de Maio e Junho o projecto itinerante "Biblioteca Humana para a Igualdade de 
Oportunidades e Interculturalidade" em escolas e espaços públicos dos concelhos do distrito do 
Porto.  
 
O Projecto Educação LGBT da rede ex aequo associou-se a esta iniciativa e pediu a 
colaboração dos seus oradores para se transformarem em "livros humanos", ou seja, para 
abordarem as questões relacionadas com a orientação sexual, identidade de género e 
discriminação em pequenos grupos de 4 a 5 alunos de cada vez. Esta iniciativa teve como 
público-alvo privilegiado jovens de Escolas EB 2/3, Secundárias e a juventude em geral. 
Pretendeu-se assim promover o trabalho que está a ser desenvolvido pelas associações juvenis, 
a sua criatividade e dinamismo na promoção do diálogo intercultural, da diversidade e do 
fomento da cidadania Europeia. 
 
Na Feira de Orientação Vocacional de Paços de Ferreira estiveram presentes os oradores do 
Projecto Educação LGBT, Telmo Fernandes e Paula Antunes, à disposição de 13 alunos da ES 
Paços de Ferreira e de 2 professores. Também presentes como “livros humanos” estiveram um 
representante invisual, uma pessoa dos Países Baixos (estrangeiro) e outra de uma minoria 
religiosa (judeu). 
 
14 Maio 2008 – Aveiro a convite da Amnistia Internacional 
 
A convite da Amnistia Internacional, Paula Antunes, oradora do Projecto Educação LGBT da 
rede ex aequo, esteve presente numa tertúlia no Hotel Moliceiro com um representante da 
ILGA Portugal a propósito do Dia Internacional contra a Homofobia para um público de 20 
pessoas. 
 
15 Maio 2008 – Jornadas contra a Homofobia – Coimbra 
 
A convite do Bloco de Esquerda, Sérgio Pastilha, coordenador local do grupo ex aequo 
coimbra, esteve presente num debate sobre a homofobia e os direitos dos cidadãos LGBT na 
Galeria Santa Clara. Tendo como referência o tríptico da associação, a brochura "Sermos nós 
própri@s" e as brochuras do Projecto Educação LGBT foram abordados os projectos e 
actividades da associação assim como questões relacionadas com a visibilidade, os 
estereótipos, a evolução de mentalidades, a reinvindicação de direitos e a intervenção política 
entre outras. Nesta iniciativa, a que assistiram cerca de 30 pessoas, estiveram também 
presentes, como moderadora, Sandra Silvestre e Bruno Maia (Bloco de Esquerda) e Paulo Vieira 
(não te prives - Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais) como participantes.  
 
16 Maio 2008 – ES Gafanha da Nazaré – Ílhavo 
 
Apresentação oral sobre orientações sexuais e identidade de género realizada pelos oradores 
do Projecto Educação LGBT, José Santos e Susana Oliveira, para complementar um trabalho 
elaborado pelos alunos com o tema “Minorias na sociedade – Homossexualidade” para um 
público de 25 pessoas composto por 22 alunos e 3 professores 
 
16 Maio 2008 – ES Aurélia de Sousa – Porto 
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No âmbito da parceria com a Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto (FAJDP), 
a oradora do Projecto Educação LGBT, Paula Antunes, esteve à disposição de 30 alunos e de 2 
professores como “livro humano” nesta Escola Secundária.  
 
16 Maio 2008 – Instituto Superior de Psicologia Aplicada – Formação sobre Homossexualidade 
com Jovens e Professores - Lisboa 
 
Esta formação foi realizada pelas oradoras do Projecto Educação LGBT Rita Paulos e Sara 
Martinho para um público de aproximadamente 13 estudantes universitários de Psicologia e de 
Desenvolvimento Comunitário e um professor. Os temas abordados foram a visibilidade “versus” 
o insulto e a juventude LGBT em Portugal. 
 
16 Maio 2008 – Auditório do Sindicato de Calçado de S. João da Madeira – S. João da Madeira  
 
A convite do Bloco de Esquerda, Paula Antunes, oradora do Projecto Educação LGBT, esteve 
presente numa tertúlia sobre “A moralidade do sexo – normal sexual e desvio” para um público 
de cerca de 70 pessoas. Também participaram no debate José Soeiro (deputado do BE) e 
Sérgio Vitorino (activista LGBT). 
 
20 Maio 2008 – ES de Benavente – Santarém 
 
Debate sobre a homossexualidade, bissexualidade e transgenerismo, realizado pelos oradores 
do Projecto Educação LGBT Inês Godinho, Susana Oliveira e Filipe Silva para um público de 
aproximadamente 70 pessoas, entre elas 65 alunos e 5 professores. 
 
21 Maio 2008 – EB 2,3 Maria Manuela de Sá – Matosinhos 
 
No âmbito da parceria com a Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto (FAJDP), 
os oradores do Projecto Educação LGBT, Telmo Fernandes, André Correia e Paula Antunes, 
estiveram à disposição de 24 alunos e de 2 professores como “livros humanos”. Também 
presentes nesta acção estiveram um invisual, um estrangeiro e um judeu. 
 
22 Maio 2008 – Casa do Livro – Porto 
 
A convite do Bloco de Esquerda, Paula Antunes, oradora do Projecto Educação LGBT, esteve 
presente numa tertúlia sobre “Quem tem medo da diferença? – Democracia, fobias e 
violência” para um público de cerca de 65 pessoas. Também participaram no debate José 
Soeiro (deputado do BE), Júlio Machado Vaz (médico psiquiatra e sexólogo) e João Teixeira 
Lopes (sociólogo). 
 
26 Maio 2008 – ES de Baião – Baião 
 
No âmbito da parceria com a Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto (FAJDP) 
o orador do Projecto Educação LGBT André Correia esteve à disposição de 17 alunos como 
“livro humano”. Também presente como “livro humano” esteve um invisual da ACAPO 
(Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal)

 
. 

28 Maio 2008 – ES Gabriel Pereira – Évora 
 
Debate sobre orientação sexual, identidade de género e desconstrução de mitos e 
estereótipos sobre a homossexualidade, realizado pelas oradoras do Projecto Educação LGBT 
Susana Oliveira e Inês Godinho, para um público de 55 estudantes do 12º ano de escolaridade 
e 3 professores. 
 
2 Junho 2008 – IPJ do Parque das Nações – Moscavide 
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A convite do IPJ e da APF por ocasião do 10º aniversário da "Sexualidade em Linha", a oradora 
do Projecto Educação LGBT Sara Martinho dinamizou o workshop temático “Os jovens e a 
orientação sexual”. A maioria dos participantes foram psicólogos que trabalham no serviço de 
apoio "Sexualidade em Linha" mas no total de 24 pessoas também se incluíam 3 professores, 
uma estudante, enfermeiros e assistentes sociais que relataram alguns testemunhos e 
receberam formação sobre boas práticas de intervenção no que diz respeito à orientação 
sexual. 
 
6 Junho 2008 – ES Ermesinde – Ermesinde  
 
No âmbito da parceria com a Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto (FAJDP) 
estiveram presentes nesta acção como “livros humanos” os oradores do Projecto Educação 
LGBT, Samuel Ginja e Paula Antunes, à disposição de 12 alunos e de um professor.  
 
12 Junho 2008 – EB 2,3 A-Ver-O-Mar – Póvoa de Varzim 
 
No âmbito da parceria com a Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto (FAJDP) 
estiveram presentes nesta acção como “livros humanos” os oradores do Projecto Educação 
LGBT, Telmo Fernandes e Paula Antunes, à disposição de 16 alunos e de um professor.  
 
14 Junho 2008 – Fórum Sem Medos – Lisboa 
 
As Jornadas "Sem Medos – Contra a Homofobia" foram uma iniciativa do Bloco de Esquerda 
para trazer os direitos sexuais e o combate ao preconceito e à homofobia ao topo da agenda 
política. Em Maio e Junho, o Bloco percorreu o país com debates em Coimbra, Porto, Braga, S. 
João da Madeira, Viseu, Santarém, Setúbal, Oeiras e Lisboa.  
 
No dia 14 de Junho, decorreu em Lisboa o Fórum Sem Medos, um encontro internacional para 
discutir a diversidade sexual, os direitos humanos de gays, lésbicas, bissexuais e transgéneros e a 
democracia com debates temáticos sobre educação sexual, discriminação e combate social, 
transexualidade e direitos familiares que juntaram investigadores e activistas de diversas 
proveniências e lutas incluindo a porta-voz/consultora da rede ex aequo Rita Paulos que 
discursou sobre educação sexual nas escolas, educação para a cidadania, o Projecto 
Educação LGBT e outras iniciativas da associação associadas a estas temáticas para um 
público de 35 pessoas.  
 
Estiveram ainda presentes Bruno Maia (médico, Bloco de Esquerda), Ana Cristina Santos 
(socióloga), Jó Bernardo (activista trans), um representante da ILGA Europa, Miguel Vale de 
Almeida (antropólogo), Francisco Louçã (dirigente Bloco de Esquerda), José Soeiro (sociólogo e 
deputado), Fabíola Cardoso (Clube Safo), Sérgio Vitorino (Panteras Rosa), João Mouta 
(Associação Pais para Sempre), Vladimir Luxuria (activista, ex-deputada no Parlamento 
italiano), António Fernando Cascais (investigador), Solange F. (apresentadora TV), Gabriela 
Moita (psicóloga) e Casten Schatz (Grupo Queer PEE). 
 
16 Junho 2008 – EB 2,3 da Ribeirinha – Vila do Conde 
 
No âmbito da parceria com a Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto (FAJDP) 
estiveram presentes nesta acção como “livros humanos” os oradores do Projecto Educação 
LGBT, Samuel Ginja e Paula Antunes, à disposição de 13 alunos e de 2 professores.  
 
23 Junho 2008 – EB 2,3 Alvarelhos – Trofa 
 
No âmbito da parceria com a Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto (FAJDP) 
estiveram presentes nesta acção como “livros humanos” os oradores do Projecto Educação 
LGBT, Samuel Ginja e Paula Antunes, à disposição de 15 alunos e de 2 professores.  
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9 Outubro 2008 – Auditório da Biblioteca Municipal de Aveiro – Aveiro 
 
A convite do Bloco de Esquerda, Elisabete Pereira, oradora do Projecto Educação LGBT, esteve 
presente num debate para um público de 40 pessoas sobre “Diversidade Sexual e Igualdade”. 
Esteve ainda presente, como moderadora, Carmo Marques do BE. O debate começou com 
uma pequena apresentação da rede ex aequo tendo-se seguido a apresentação do projecto 
de lei do BE e sua fundamentação. A oradora partilhou a sua opinião relativamente ao 
casamento e o porquê deste ser tão importante para os homossexuais. Foram debatidas as 
seguintes questões: o porquê do casamento e não uma alteração dos direitos consagrados na 
união de facto; as diferenças entre os direitos consagrados na união de facto e no casamento; 
a associação da palavra casamento ao conceito religioso de matrimónio; as vantagens e 
desvantagens da criação de uma figura alternativa à palavra casamento; os preconceitos 
ainda associados à homossexualidade; a importância da visibilidade individual e enquanto 
comunidade para a desconstrução desses preconceitos; a importância da formação dos 
profissionais de saúde para uma abordagem mais correcta e adequada às necessidades das 
pessoas não heterossexuais e ainda as consequências políticas da aprovação ou não da 
alteração da lei para permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
 
23 Outubro 2008 – Lar de Santa Brígida – Amadora 
 
Dinâmicas de desmistificação de estereótipos e preconceitos foram levadas a cabo pela 
oradora do Projecto Educação LGBT Elisabete Pereira. Participaram na sessão 12 alunas, duas 
educadoras, uma psicóloga e uma assistente social.  
 
2 Novembro 2008 – Albufeira a convite da Amnistia Internacional 
 
A convite da Amnistia Internacional, Sandra Santos e Manuel Abrantes, oradores do Projecto 
Educação LGBT, estiveram presentes no IX Campo de Trabalho e, com o acompanhamento de 
dois monitores, dinamizaram uma sessão de esclarecimento sobre orientação sexual e 
identidade de género para 30 participantes entre os 15 e os 18 anos. 
 
11 Novembro 2008 – Centro Cultural de Cascais – Cascais 

 
A convite da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) que organizou os Diálogos 
contra a Discriminação no âmbito do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural, Rita Paulos, 
oradora do Projecto Educação LGBT, esteve presente num debate sobre "Discriminação e 
Direitos Humanos" para um público de100 pessoas das quais 90 eram alunos. Também estiveram 
presentes, como moderadora, a jornalista Fernanda Câncio e como convidados Celeste 
Embaló (Casa da Guiné), Fernanda Reis (Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos) e Sheik Munir 
(Comunidade Islâmica). Foram apresentados dados sobre a juventude LGBT em Portugal, 
discutiu-se a questão da Visibilidade vs. Invisibilidade dos LGBTs, sistematizaram-se conceitos 
base com a ajuda dos participantes e no final houve ainda tempo para a oradora esclarecer 
algumas dúvidas.  
 
12 Novembro 2008 – BARAFUNDA – Associação Juvenil de Cultura e Solidariedade Social – 
Alcobaça 

 
Sessão de esclarecimento sobre orientação sexual, identidade de género e desconstrução de 
mitos e estereótipos sobre a homossexualidade realizado pela oradora do Projecto Educação 
LGBT, Sandra Santos, para um público de 17 estudantes entre os 14 e os 18 anos e uma 
professora. 
 
26 Novembro 2008 – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria – Leiria 
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Debate sobre Direito da Família, realizado pelos oradores do Projecto Educação LGBT, Filipe 
Silva e Sandra Santos, para um público de 50 pessoas, entre elas 45 alunos, 3 professores e 2 
padres, um católico e outro protestante. 
 
3 Dezembro 2008 – Auditório da Biblioteca Municipal de Faro – Faro 
 
José Santos, orador do Projecto Educação LGBT, esteve presente num debate sobre 
“Diversidade Sexual” com a Dra. Vânia Beliz, sexóloga, para um público de 90 alunos e 3 
professoras. Esta palestra inseriu-se num projecto das disciplinas de Sociologia e Animação 
Cultural da Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar - Santa Casa da Misericórdia de 
Faro. 
 
4 Dezembro 2008 – Universidade Católica Portuguesa – Braga 
 
Debate sobre orientação sexual, respostas sociais existentes e desconstrução de mitos e 
estereótipos sobre a homossexualidade, realizado pelas oradoras do Projecto Educação LGBT 
Elisabete Pereira e Luísa Ferreira, para um público de 12 estudantes universitários do 3º ano do 
curso de Serviço Social e uma professora. 

 
iii) Observatório da Educação 
 
Continuação da divulgação do 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, sindicatos de professores e associações de 
pais e encarregados de educação.  

 
iv) Audição Parlamentar sobre Educação Sexual nas Escolas 
 
A rede ex aequo fez-se representar pela Sara Martinho no dia 15 de Abril na sala do Senado da 
Assembleia da República na Audição Parlamentar sobre Educação Sexual nas Escolas. Além 
da rede ex aequo, estiveram representados a Associação para o Planeamento da Família, o 
grupo Sexus – movimento estudantil, várias Associações de Estudantes, Médicos pela Escolha, 
Portugal Gay e ainda estudantes a título individual num total de cerca de 150 pessoas. A 
intervenção da Sara resumiu-se à chamada de atenção para a inclusão sempre (e obrigatória) 
da temática da Orientação Sexual e da Identidade de Género em todos os programas, 
sensibilizando para a importância desta medida não só para os jovens LGBT, mas também para 
todos os jovens em geral. A rede ex aequo entende que a Educação Sexual deverá ser uma 
disciplina própria e autónoma pois é de importância vital para o desenvolvimento psico-social 
dos jovens e, como tal, deve ser vivida num espaço próprio e com professores ou técnicos 
especializados para esse fim. 
 
v) Fórum de Educação para a Cidadania 
 
A rede ex aequo esteve representada neste fórum, uma iniciativa do Ministério da Educação e 
da Presidência de Conselho de Ministros, pela sua porta-voz/consultora Rita Paulos. Esta 
iniciativa visou a apresentação, pelo grupo de trabalho, de uma proposta concreta para a 
educação para a cidadania na escola, inclusive 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 interviu, com sucesso, no sentido dos temas da orientação 
sexual e identidade de género serem claramente incluídos e na adopção da recomendação 
de boas práticas (nomeadamente actividades e práticas de facilitação de dinâmicas) 
existentes na educação não formal. A mesma participou na Sessão Plenária de apresentação 
da proposta final dos dois grupos de trabalho (grupo das escolas, no qual a associação se 
inseriu, e no grupo da cidadania em geral), via o documento Objectivos Estratégicos e 

http://www.cidadania-educacao.pt/�
http://www.cidadania-educacao.pt/�
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Recomendações para um Plano de Acção de Educação e de Formação para a Cidadania no 
dia 3 de Junho na Fundação Calouste Gulbenkian. A Sessão Plenária contou com as presenças 
da Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, e do Secretário de Estado da 
Presidência do Conselho de Ministros, Jorge Lacão. 
 
vi) Análise do relatório de Educação Sexual – Grupo Daniel Sampaio 

 
A rede ex aequo analisou o relatório de Educação Sexual, realizada pelo Grupo de Trabalho 
para a Educação Sexual (GTES), coordenada pelo Professor Daniel Sampaio. As conclusões 
desta análise, que lembrava que todos os estudantes, de todas as orientações sexuais, devem 
e têm o direito de ser objectivamente contemplados nos planos de acção definidos por este 
relatório, foram comunicadas à Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, e à equipa 
do Grupo de Trabalho para a Educação Sexual, bem como a todos os partidos políticos, às 
associações LGBT e à comunicação social. 

 
 
5. Área Organizacional 
 

i) Geral 
 
14 Janeiro 2008 – Entrega da Candidatura ao Programa de Apoio às Associações Juvenis 2008 
 
Entrega da candidatura ao Programa de Apoio às Associações Juvenis do Instituto Português 
da Juventude. Obteve-se uma resposta favorável a esta candidatura. 
 
15 Maio 2008 – Entrega da candidatura ao Programa de Apoio Direitos Humanos – Igualdade de 
Direitos 

 
A rede ex aequo candidatou-se ao Programa de Apoio “Direitos Humanos – Igualdade de 
Direitos: as Organizações Não Governamentais pela promoção da cidadania e de novas 
oportunidades na comunidade”, um fundo ONG – Componente de Intervenção Social, no 
âmbito do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu em Portugal. Obteve-se uma 
resposta favorável a esta candidatura. 
 
ii) Grupos Locais 
 
23 Janeiro 2008 – Eleições Nominais do Grupo Local ex aequo coimbra – Coimbra 
 
29 Fevereiro a 2 Março 2008 – Acção de Formação de Coordenadores de Grupos de Jovens 
Locais – Beja 
 
Organização da 8ª acção de formação da associação (após conclusão do Projecto 
Descentrar. Participaram 13 jovens, elementos coordenadores ou potenciais coordenadores, 
das seguintes cidades: Aveiro, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Porto e Viseu. A acção durou 3 dias 
e teve lugar no Centro de Férias da APCC em Alvito. Foram formadores: Bárbara Pires, Marco 
Lourenço, Rita Paulos e Sérgio Pastilha. 
 
10 Março 2008 – Início de Período de Inactividade do Grupo Local ex aequo porto – Porto 
 
Abertura de candidaturas de novos voluntários à coordenação do grupo local, após demissão 
da coordenação em funções. 
 
11 Março 2008 – Início de Actividades do Grupo Local ex aequo viseu – Viseu 
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Criação de um novo grupo local e início de actividades com a realização da primeira reunião. 
 
10 Maio 2008 – Eleições Nominais do Grupo Local ex aequo braga – Braga 
 
10 Junho 2008 – Extinção do Grupo Local ex aequo porto – Porto 
 
Setembro 2008 – Eleições para Equipas Coordenadoras dos Grupos Locais. 
 
Conforme indicações regulamentares procederam-se às novas eleições das equipas de 
coordenadores. 
 
Em Braga e Faro, devido à dificuldade em conseguir voluntários para formarem uma equipa de 
candidatos a coordenadores, estas apenas se realizaram em Novembro de 2008.  
 
17 a 19 Outubro 2008 – Acção de Formação de Coordenadores de Grupos de Jovens Locais – 
Aveiro 
 
Organização da 9.ª acção de formação da rede ex aequo, que decorreu em Aveiro. 
Participaram 18 jovens, coordenadores, potenciais coordenadores e membros da associação, 
das seguintes cidades: Aveiro, Beja, Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Lisboa e Porto. A acção 
teve a duração de 3 dias e teve lugar no Instituto Português da Juventude de Aveiro. Esta 
acção de formação foi conduzida por Bárbara Pires, Jorge Santos, Rita Paulos, Sara Martinho e 
Sérgio Pastilha. 
 
Eliminação da figura do Consultor do Grupo Local. 
 
Transferência das responsabilidades desta figura, que visava acompanhar e aproximar o 
trabalho dos grupos locais à Direcção, para um elemento da própria Direcção. 
 
iii) Projecto Educação 
 
19 e 20 Abril 2008 – Acção de Formação para Oradores do Projecto Educação LGBT – Lisboa 
 
Organização da 4ª Acção de Formação para Oradores do PE em Lisboa. A acção durou 2 dias 
e decorreu no Instituto Português da Juventude – Parque das Nações, em Lisboa. Participaram 
10 formandos e 4 formadores: Filipe Silva, Paulo Côrte-Real, Rita Paulos e Sara Martinho. 
 
iv) Angariação de Fundos 

 
Venda de t-shirts oficiais da rede ex aequo e de crachás em 3 versões: duas com o smiley 
(fundo preto e fundo azul) e outra com o logótipo da rede ex aequo. 
 
5 Abril 2008 – 5º Aniversário da rede ex aequo – Lisboa 
 
Durante a festa de aniversário venderam-se artigos gastronómicos e crachás. 
 
24 Abril 2008 – Arraial de Abril – Lisboa 
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Durante a realização do arraial de Abril, no Largo do Carmo, a associação teve à venda 
crachás e t-shirts da associação, bem como algumas bebidas e comidas.  
 
28 Junho 2008 – Arraial Pride – Lisboa 
 
Na edição deste ano do Arraial Pride, a rede ex aequo teve uma tenda com divulgação e 
venda de t-shirts e de bebidas e comidas. 
 
12 Julho 2008 – Porto Pride – Porto 
 
A associação esteve no Porto Pride, no Teatro Sá da Bandeira, com uma banca de divulgação 
e de gastronomia. 
 
26 Julho 2008 – Mira Pride – Mira 
 
A associação esteve no Mira Pride, na discoteca VIP - GLS Club, com uma banca de 
divulgação e de gastronomia. 
 

 
6. Área Político-Social  
 

i) Iniciativa 
 
7 Dezembro 2008 – 4ª Edição dos Prémios Média da rede ex aequo 
 
A rede ex aequo organizou a quarta 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 Jardim de Inverno, do Teatro Municipal São Luiz. 
 
28 Junho 2008 – Faixa contra o bullying homofóbico 
 
Foi produzida uma faixa contra o bullying homofóbico nas escolas por ocasião da participação 
da associação na 9ª Marcha do Orgulho LGBT em Lisboa. 

 
ii) Comunicados de Imprensa 

 
14 Fevereiro 2008 – "Educação Sexual, mas Inclusiva" relembrada no Dia dos Namorados 
 
Elaboração de um comunicado dirigido à Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, e 
à equipa do Grupo de Trabalho para a Educação Sexual (GTES), coordenada pelo Professor 
Daniel Sampaio, lembrando que todos os estudantes, de todas as orientações sexuais, devem e 
têm o direito de ser objectivamente contemplados nos planos de acção definidos no Relatório 
Final do GTES. Disponível em http://www.rea.pt/educacaosexual.html 

 
29 Abril 2008 – Directiva-Quadro Anti-Discriminação 
 
Adaptação de uma Carta Aberta, redigida pela associação ILGA – Portugal, ao Presidente da 
Comissão Europeia, Dr. José Manuel Durão Barroso, instando a Comissão Europeia a propor 
uma nova Directiva-Quadro que proteja contra a discriminação baseada nos vários motivos 
listados no Artigo 13(1) do Tratado CE – incluindo a orientação sexual – nas áreas para além do 
emprego e do trabalho. Disponível em http://www.rea.pt/directiva.html  
 
30 Setembro 2008 – Votação da Igualdade no Acesso ao Casamento Civil 
 

http://www.rea.pt/educacaosexual.html�
http://www.rea.pt/directiva.html�
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Apelo a todos os partidos políticos para votarem, no dia 10 de Outubro, a favor dos projectos 
do Bloco de Esquerda e do PEV que propõem a alteração do Código Civil para permitir o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo. Disponível em 
http://www.rea.pt/votacaocasamento.html 
 

 
7. Área das Relações Inter-Associativas  

 
i) Grupos e Associações LGBT  
 
28 Junho 2008 – 9ª Marcha Nacional do Orgulho LGBT 2008 
 
A rede ex aequo colaborou na organização e participou na nona marcha reivindicativa do 
orgulho LGBT em Lisboa, com vários colectivos e associações, onde estiveram presentes cerca 
de 3000 pessoas.  
 
ii) Grupos e Associações não-LGBT 
 
2 e 3 Junho 2008 – 2ª Conferência Internacional de Psicologia Comunitária – Instituto LGBT 
 
Participação no Instituto LGBT organizado no âmbito da 2ª Conferência Internacional de 
Psicologia Comunitária pelo ISPA de 3 representantes da rede ex aequo: Bárbara Pires, Rita 
Paulos e Sara Martinho. 
 
24 Abril 2008 – Arraial de Abril 
 
A rede ex aequo participou mais uma 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.  
 
De Dezembro 2007 a Dezembro 2008 
 
Participação em várias reuniões inter-associativas com vista à co-organização, colaboração 
e/ou participação em eventos variados. 
 
 
8. Área Social  

 
i) 6º Acampamento de Verão para Jovens LGBT e Simpatizantes 
 
Preparação e divulgação do 6º Acampamento de Verão da associação para jovens LGBT e 
simpatizantes dos 16 aos 30 anos, realizado de 16 a 24 de Agosto de 2008, no Parque de 
Campismo Municipal de Constância. 
 
ii) Encontros Nacionais de Jovens LGBT e Simpatizantes  

 
28 Junho 2008 – 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 2008 na Praça do Comércio. 
 
12 Julho 2008 – Encontro Nacional no Porto 
 

http://www.rea.pt/votacaocasamento.html�
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Neste dia da 3ª Marcha do Orgulho LGBT na cidade do Porto, a Direcção da rede ex aequo 
organizou um jantar de convívio dirigido a membros de grupos locais, associados, participantes 
do fórum e pessoas que se identificam com os objectivos da associação. Contou com a 
presença de perto de 40 jovens. Nesta noite a associação esteve no Porto Pride, no Teatro Sá 
da Bandeira, com uma banca de divulgação e gastronomia. 
 
iii) Encontros Regionais de Jovens LGBT e Simpatizantes 
 
1 a 4 Maio 2008 – 4º 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: 
 
16 a 17 Fevereiro 2008 – Ida à Serra da Estrela 
 
O grupo ex aequo aveiro, em conjunto com os grupos ex aequo braga e ex aequo coimbra, 
organizou uma ida à Serra da Estrela nos dias 16 e 17 de Fevereiro com o objectivo de 
promover o convívio entre jovens dos vários grupos locais da rede ex aequo e proporcionar um 
fim-de-semana diferente do habitual. Nesse encontro estiveram reunidos mais de 80 jovens, 
provenientes de Norte a Sul do país. 
 
5 Abril 2008 – 5º Aniversário da rede ex aequo – Lisboa 
 
Organização de uma festa no dia 4 de Abril, no Maria Lisboa, que contou com a presença de 
mais de 450 pessoas, vindas de todos os cantos do país. No dia de aniversário houve tarde de 
convívio com a realização de um foto-rally, a que se seguiu um jantar de aniversário com a 
presença, no total, de perto de 70 pessoas. 
 
9 Agosto 2008 – Participação da rede ex aequo como júri na IV Edição da Eleição da Miss 
Transexual 
 
O associado Paulo Monteiro representou a associação neste evento que se realizou no Pride 
Bar, Porto.  
 

 
A Direcção da rede ex aequo 


