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«A marcha LGBT é uma causa
de todos»
19 | 06 | 2009   08.48H

Onze organizações promovem sábado, às 17h30, a
10.ª Marcha de Orgulho Lésbicas, Gays,
Bissexuais e Transgéneros.

VERA ESTEVES | DESTAK@DESTAK.PT

Combater a discriminação com base na orientação
sexual, afirmar os direitos humanos e fomentar o
respeito pela diferença são os principais objectivos
das 11 organizações que se vão juntar este
sábado, dia 20 de Junho, pelas 17h30 na 10.ª
Marcha de orgulho LGBT (Lésbicas, Gays,
Bissexuais e Transgéneros).

Com partida do Príncipe Real, em Lisboa, pelas
17h30, passando pela Rua São Pedro de
Alcântara/Largo Luís de Camões, Rua Garret, Rua
do Carmo e Rossio, a marcha vai terminar nos
Restauradores, apelando a todos os transeuntes
lisboetas a juntarem-se à luta «pela igualdade num
país que proíbe a discriminação com base na
orientação sexual e que nega às pessoas do
mesmo sexo o direito ao casamento civil», diz a
organização.

Magda Alves, do grupo de defesa dos direitos
sexuais "Não Te Prives", explica ao Destak que a
marcha «servirá para dar a entender às pessoas
que a causa não é só dos homossexuais, mas sim
de todos os que lutam pelos direitos humanos».

E aproveitando o assunto na ordem do dia, dos
casamentos homossexuais, o movimento LGBT
reivindica «outra sociedade», com novas leis
sociais e jurídicas.

Talvez por ser o momento do ano em que casais
homossexuais podem, «num ambiente confortável e
seguro, assumir-se publicamente», Magda
salientou que o número de apoiantes tem vindo a
aumentar de ano para ano e que esta 10ª edição
traz surpresas.
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notícias da mesma secção
 

| Avaria deixa Ponta Delgada sem electricidade

| Identificados suspeitos de roubos a ourivesarias

| Novilhada popular "compensou" proibição da
estreia de bezerrista de 11 anos

| Saltaram para a linha e travaram circulação

| Explosão no Porto
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pergunta do dia
 

SEGURANÇA
É aceitável que os elementos da GNR no
Parlamento tenham os carregadores consigo mas
não nas armas?

fotos da semana
 

O respeito pela diferença de facto é um dos fundamentos da Humanidade.
Mas os direitos humanos encerram questões mais inquietantes e
profundas, como o direito ao acesso pela educação, saúde! Isto para
além do desfile carnavalesco, não me parece que venha acrescentar algo
a quem tem opções sexuais diferentes da maioria. Com o devido respeito,
isto é só uma desculpa, do mais esfarrapada, para virem desfilar para a
rua com as plumas, cabedais e outras indumentárias próprias destes
'parade'! E desde quando um casal de homo, trans, pan, e outros não
podem assumir-se publicamente, têm medo de quê? Porque falta-lhes a
companhia dos outros, para se sentirem mais confortáveis?? Isto é
ridiculo!!!!
LUCIA-LIMA | 19.06.2009 | 11.22H | DENUNCIAR COMENTÁRIO
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top notícias da semana
 

1 | Jovem matou mais de 30 gatos
62 comentários

2 | A coscuvilhice faz muito bem à saúde
59 comentários

3 | Zeta-Jones e Douglas vêm a Portugal
52 comentários

4 | Árbitro Pedro Sanhudo «arrependido» por falta
de ética

26 comentários
5 | 94 milhões por Ronaldo não chocam Blatter

25 comentários
 

À atenção especial de João César das Neves!
Já terá a fantasia pronta?
ARTUR | 19.06.2009 | 10.07H | DENUNCIAR COMENTÁRIO

SILVIO onde andas?! Isto é do teu interesse...
VICTORIA | 19.06.2009 | 09.06H | DENUNCIAR COMENTÁRIO

COMERCIAL | DISTRIBUIÇÃO | REDACÇÃO | CONDIÇÕES UTILIZAÇÃO | FICHA TÉCNICA
© Copyright 2007-2009 Destak . Todos os direitos reservados

rss | xhtml | css | w ai

19-06-2009 Destak.pt | «A marcha LGBT é uma …

http://www.destak.pt/artigos.php?a… 2/2


