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Investigadores ajudam a acolher
refugiados
Para garantir que os técnicos que vão acompanhar
os refugiados em Portugal estejam preparados
para essa tarefa, a Cáritas vai realizar uma
formação e conta com o apoio de vários
especialistas

`Docat´ apresentado em Fátima

Crianças pedem o fim da guerraMenores
sírios subscrevem apelo pelo fim do conflito
armado no país onde vivem, e rezam pela paz

+ infoAcontecer

«Economia e pobreza» no centro de debate ,17 de
outubro, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Saúde leva investigadores «prestigiados» a
Coimbra ,3 e 4 de novembro, Universidade de
Coimbra

PENSAMENTO DO DIA
A vocação missionária é sublime, porque é a
continuação da própria missão de Cristo, dos
apóstolos e dos grandes missionários.

Beato José Allamano

PORTUGAL
Inscrições a decorrer

Texto Juliana Batista | Foto Oleksiy Ohurtsov | 27/09/2016 | 08:38

IMAGEM

«Projetos transformadores» em prol da
igualdade de género serão apresentados na
capital portuguesa, durante um seminário que
vai reunir profissionais como Isabel Romão,
perita em igualdade de género, e Filipa Roseta,
do Museu da Mulher

Promoção das mulheres em foco em Lisboa

PORTUGAL ANTERIOR SEGUINTE

O seminário «Mulheres, cidades e territórios» vai «aprofundar o conhecimento e as práticas de promoção das mulheres» em

locais públicos e revelar projetos transformadores, com vista a identificar boas práticas, na próxima sexta-feira, dia 30 de

setembro, entre as 09h00 e as 17h30, na Junta de Freguesia da Misericórdia, em Lisboa.

O encontro contará com os contributos de Ana Sofia Fernandes, do Conselho de Administração do Lobby Europeu das

Mulheres, de Filipa Roseta, do Museu da Mulher, de Isabel Romão, perita em igualdade de género, e de Alexandra Silva,

presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, entre outros.

O seminário é organizado pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e a Coordenação Francesa do Lobby

Europeu das Mulheres, no âmbito de uma tour europeia que iniciou em Paris (França), seguiu para Berlim (Alemanha) e

chega agora à capital portuguesa.

A tour europeia decorre numa altura em que a Organização das Nações Unidas (ONU) discute a nova agenda urbana para

os próximos 20 anos – Habitat III. As inscrições decorrem online até à próxima quarta-feira, 28 de setembro.
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Provedor investiga acordo europeu sobre
refugiados

«Veredito histórico»

Ex-Presidente do Chade condenado a
prisão perpétua

Mais notícias

Justiça & Paz
Morreu um grande missionário

Simpósio missionário recorda milagre da
beata Irene

Carta de um bispo aos muçulmanos sobre
Fátima

Mais notícias

A Missão Conta
Música francesa no Santuário de Fátima

`Docat´ apresentado em Fátima

Artistas explicam obras em Fátima

Mais notícias

Fátima
Viaturas usadas pelo Papa em leilão

Meninas desistem da escola na Amazónia

Suspeita de trabalho infantil no fabrico de
carros elétricos

Mais notícias
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