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ANADIA ACOLHE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
 
 

Será em Anadia, no Museu do Vinho Bairrada, que, no próximo dia 21 de setembro, se 

comemorará o Dia da Mulher de São Tomé e Príncipe, num evento que terá início pelas 14h00, e que 

contará com a presença da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, e do 

embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, António Quintas. 

O programa das comemorações contempla uma mesa redonda, homenagens a personalidades 

e instituições, exposição de artes plásticas, o lançamento de uma campanha de angariação de fundos 

para cabazes de natal, e animação cultural. Do programa faz ainda parte uma visita guiada a alguns dos 

principais recantos do concelho de Anadia. 

O evento é organizado pela “Mén Non – Associação de Mulheres de São Tomé e Príncipe em 

Portugal”, e conta com a colaboração do Município de Anadia. 

 
 
PROGRAMA 

 

14h00‐14h30: Receção dos convidados 

14h30‐15h00: Sessão de abertura 

14h30‐14h40: Intervenção da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso 

14h40‐14h50: Intervenção da presidente da “Mén Non”, Ilidiacolina Vera Cruz 

14h50‐15h00: Intervenção do embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, António Quintas 

15h00‐16h45: Mesa-redonda “Jovens imigrantes: desafios e concretizações”, seguida de debate 

moderado por Maria José Lima. Oradores: José Sequeira, Dary Carvalho, Mário Lopes e Paula Medeiros 

16h45‐17h00: Pausa para café 
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17h00-17h15: Lançamento da campanha “Homem pela Igualdade” e exibição de vídeo com 

depoimentos de homens apelando para a consciencialização dos direitos humanos das mulheres por 

toda a sociedade. 

17h15‐17h30: Lançamento da campanha “Closson di Mén” de angariação de fundos para a realização de 

cabazes de Natal para os doentes de junta médica em Portugal. 

17h30‐17h45: Homenagem a duas personalidades que se destacam em Portugal no serviço de e para 

São Tomé e Príncipe, e a uma instituição que, em São Tomé e Príncipe, trabalha no âmbito da 

problemática da mulher e da igualdade de género. 

17h45‐18h00: Inauguração da exposição de artes plásticas: “A Imigração passa por Nós” 

18h00‐18h30: Visita guiada ao centro histórico de Anadia, Velódromo Nacional (Sangalhos), vinhas do 

concelho, e sede da Rota da Bairrada (Curia) 

19h00‐22h00: Jantar acompanhado de apontamentos musicais 

22h30: Fim das atividades e regresso a Lisboa 
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