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Extremistas continuam a aterrorizar no
norte de Moçambique
Autoridades do distrito de Mocímboa da Praia, em
Cabo Delgado, dizem ter identificado dois dos
presumíveis líderes do grupo que tem vindo a
espalhar a violência na região. Os suspeitos andam
a monte

Presépios do Norte de Portugal expostos
em Évora
Figuras em exposição apresentam diferentes
técnicas de conceção e materiais, como o barro e
as rendas de bilros

Mais de 25 mil mortes e desaparecimentos de
migrantes

+ infoAcontecer

Simulação de sala de audiência provoca reflexão
,13 de janeiro, Caxarias

Caridade analisada em Jornadas de Teologia ,29
de janeiro a 1 de fevereiro, Universidade Católica,
Porto

PENSAMENTO DO DIA
Não devemos sucumbir à tristeza; antes,
depositemos tudo nas mãos de Deus, para nossa
edificação e para exemplo dos outros. Um indivíduo
tristonho assemelha-se a uma alma penada.

Beato José Allamano

PORTUGAL
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IMAGEM

Plataforma para os Direitos das Mulheres
manifesta-se solidária com as 10 ativistas
detidas na Turquia. Consideram as detenções
um ataque contra os direitos humanos e os
direitos das mulheres

Mulheres portuguesas contra detenção de ativistas

PORTUGAL ANTERIOR SEGUINTE

«Inaceitável» e um ataque direto aos direitos humanos. É assim que as responsáveis da Plataforma Portuguesa para os

Direitos das Mulheres (PPDM) classificam a recente detenção de 10 ativistas dos direitos humanos, na Turquia. Entre os

detidos está a diretora executiva da Amnistia Internacional, Idil Eser

«É inaceitável que duas das principais ativistas dos direitos humanos das mulheres tenham sido detidas no momento em que

os ataques contra os direitos das mulheres estão a acontecer a um ritmo alarmante. Vemos esta detenção como um ataque

direto ao movimento das mulheres e contra todas as mulheres no país. A luta pelos direitos humanos das mulheres é a luta

pelos direitos humanos», referem as ativistas portuguesas numa mensagem publicada na sua página na internet.

Na manifestação de apoio às detidas, as responsáveis da PPDM recordam que elas «têm trabalhado muito para a eliminação

da violência, para garantir o acesso das mulheres à justiça e para reforçar a participação política das mulheres», pelo que a

sua detenção «não irá dissuadi-las» de continuarem a lutar pelos direitos à igualdade.
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Papa agradece mensagens deixadas em
Fátima

Evento «Natal na Europa» acontece em
Fátima

Revista cultural de Fátima com «balanço
positivo»

Mais notícias

Fátima
Paróquia de Guiúa recupera após
passagem de ciclone

Comunidades agradecem a missionários
aposta na educação

Envio apostólico de famílias de catequistas

Mais notícias

A Missão Conta
Provedor investiga acordo europeu sobre
refugiados

«Veredito histórico»

Ex-Presidente do Chade condenado a
prisão perpétua

Mais notícias

Justiça & Paz
Portugueses em África apoiam bebés e
mães

Onda de violência regressa à República
Centro-Africana

Comissão Europeia propõe fundo para
ajudar países em crise

Mais notícias
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