
Exposições do Movimento Democrático de Mulheres 
disponíveis para empréstimos 

 

 

Realizadas pelo Movimento Democrático de Mulheres 

Exposição Maria Lamas (18 painéis de 1,00x0,81) – Retrata a mestria, obra e 

projecto de Maria Lamas. Para além dos painéis tem vários materiais como notícias de 

jornal, revistas, livros para vitrinas 

 

Exposição “Rostos do Desemprego” (7 painéis com suporte 1,60x0,80) – Feita no 

âmbito do projecto ENCHI, levada a efeito em Aveiro e Évora, é de 2005, trata do 

desemprego vivido e olhado por mulheres. 

 

Exposição “A Mulher no Poder Local” (7 painéis 0,60x0,85) – Produzida para o 

Encontro de Mulheres nas Autarquias, em 2007, para além do seu carácter informativo 

transmite a mensagem da importância de participar, agir e intervir no poder local 

também pelo direito à igualdade. 

 

Exposição “A Saúde da Mulher” (8 painéis 1,50x0,90) – Realizada em 2008 

aquando do 1ºaniversário da IVG, fala sobre a saúde sexual e reprodutiva da mulher. 

 

Exposição “40 Anos do MDM” (22 painéis de 1,20x0,90 e material de vitrinas) - 

Criada no âmbito das comemorações do MDM realça alguns momentos na história do 

movimento, a sua acção e a sua luta ao longo da sua luta. 

 

Exposição “Mulheres na Palestina (8 painéis 90x63,5) – Feita após uma visita à 

Palestina por uma delegação onde o MDM esteve integrado, tem como objectivo dar a 

conhecer a realidade da vida das mulheres na Palestina. 

 

Exposição Fotográfica “Olhar Feminino sobre as Mulheres do Sahara Ocidental” 

(1painel de 60x1m; 32 painéis 30x40; 1 painel 30x80 e 1 painel 30x1m) – Esta 

exposição resultou de uma caravana de solidariedade ao Sahara Ocidental, na qual o 

MDM esteve integrado e onde participaram duas fotógrafas que desta forma retratam 

a vida das mulheres de um povo que luta há tantos anos pela independência. 

 

Exposição “Dia Internacional da Mulher – Um Século de Luzes e Sombras” (2 

conjuntos 14 painéis em PVC 1,10x0,83) – Exposição comemorativa do centenário do 

Dia Internacional da Mulher que mostra as conquistas feitas pelas mulheres em geral e 

pelo MDM em particular ao longo destes 100 anos. 

 

 

Realizada pela Comissão para a Igualdade de Género 

 

Exposição “Mulheres Prémio Nobel” (3 colecções com 14 painéis 0,68x0,48) – Uma 

homenagem às mulheres que receberam prémios Nobel. 

 

Movimento Democrático de Mulheres 

Av. Almirante Reis, 90, 7º A 

1150-022 Lisboa 

info.mdm@netcabo.pt 

218 153398 

218 138137 

http://www.mdm.org.pt 

mailto:info.mdm@netcabo.pt

