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UMA FATIA DO BOLO – ASSINATURA DA DECLARAÇÃO DE COMBATE Á DESIGUALDADE E Á POBREZA 
 
 

Viana do Castelo, 21 Setembro 2010 

 
A Rede Europeia Anti Pobreza / Portugal – REAPN representa em Portugal a European Anti Poverty 

Network (EAPN), desde a sua fundação, em 1990. A EAPN é uma associação sem fins lucrativos sedeada em 

Bruxelas, estando representada em cada um dos Estados – Membro da U.E por Redes Nacionais.  
 

Das actividades da REAPN Viana Castelo no combate á pobreza e exclusão (donde se destacam a 

informação, a formação e a investigação), a realização de campanhas de sensibilização e de informação da 

população tem vindo progressivamente a assumir um maior destaque, dada a necessidade de mudar 

atitudes e percepções sobre a pobreza. O objectivo destas iniciativas é, independentemente das formas, 

sensibilizar as instituições e a população para a realidade da pobreza, enquanto realidade global, nacional e 

local, procurando cultivar a ideia de que a luta pertence a todos e que só poderá ser ganha se todos 

participarem.  

Assim, e sempre numa dinâmica de envolvimento popular, é absolutamente necessário neste ano de 2010, 

Ano Europeu de Combate á Pobreza, que a população, particularmente os jovens, e as escolas, participem 

activamente na assinatura da Declaração de Combate á Desigualdade e á Pobreza, projecto aprovado no 

âmbito do Ano Europeu de Combate á Pobreza, enquanto compromisso pessoal e colectivo na luta contra 

a pobreza. No final do evento será atribuído um certificado de participação.  

 

O programa inicia-se com uma representação dramatizada da actual distribuição da riqueza (jogo “Uma 

Fatia do Bolo”), por uma turma da Escola Secundária de Monserrate (Viana do Castelo), seguindo-se o 

convite aos participantes que quiserem subscrever a Declaração de Combate á Desigualdade e á Pobreza. 

O final será a formação de uma corrente humana e o “grito de guerra” da iniciativa: “Tudo tem solução...e 

a pobreza não será a excepção!” e “Pouca Democracia = Muita Pobreza”. 

 

Este projecto é de âmbito distrital e irá envolver todos os municípios do distrito de Viana do Castelo. O 

cronograma das acções do projecto “Uma Fatia do Bolo” é o seguinte: 

 

Paredes de Coura: 24 Setembro 

Vila Nova Cerveira: 15 Outubro 

Caminha: 21 Outubro 

Melgaço: 28 Outubro 

Monção: 4 Novembro 

Valença: 11 Novembro 

Ponte da Barca: 18 Novembro 

Ponte de Lima: 25 Novembro 

Arcos de Valdevez: 2 Dezembro 

Viana do Castelo: 9 Dezembro 

 

 

Para mais informações contactar: 

Hélder Pena – REAPN Viana do Castelo  

TEL.: 258 817 034 

vianadocastelo@reapn.org 

 


