
	  
	  

Cidadãos	  do	  Porto	  juntam-‐se	  à	  MARCHA	  GLOBAL	  PELO	  CLIMA	  

Porto, 20 de Novembro de 2015 - A três dias da Cimeira do Clima, do Conselho das Nações Unidas em Paris, num 
momento em que o equilíbrio natural do planeta foi rompido, temos aqui uma oportunidade única de mostrarmos 
aos governantes das cidades, países e do mundo, que exigimos desde já um compromisso real em defesa da 
Natureza, dos mais frágeis e todas as gerações futuras. 

Vamos começar pela nossa cidade, sabemos que o Porto é hoje uma capital do mundo, não só pela sua beleza 
como pela força da sua gente. Neste sentido a Porto pelo Ambiente convida todos os portuenses e visitantes da 
cidade a juntarem-se numa Marcha pelo Clima - uma manifestação civil, pacífica, solidária com milhares de outras 
marchas que acontecerão em simultâneo por todo o mundo em mais de 150 países. O conjunto de todas estas 
marchas forma a GLOBAL CLIMATE MARCH (http://peoplesclimate.org/), a maior manifestação mundial de sempre 
pela defesa do ambiente.  

No Porto temos um encontro marcado para o dia 29 de Novembro às 15h no Largo do Terreiro na Ribeira (centro 
histórico) para juntos caminharmos pelas ruas da cidade até à Câmara Municipal, no cimo da Avenida dos Aliados, 
para aí deixarmos as nossa mensagem de mudança. 

No dia da marcha pedimos aos participantes para trazerem bandeiras, cartazes, t-shirts com mensagens e também 
"pequenas cordas". Antes da marcha vamos unir as várias cordas e formar uma longa corda que carregaremos 
durante a marcha, formando uma enorme fila em movimento pelas ruas da cidade. Vamos suspender os nossos 
cartazes e bandeiras nessa corda. A corda simboliza a linha de vida que nos une a todos e que queremos proteger. 
Vamos deixar a corda, as bandeiras e os cartazes em frente à Câmara do Porto, num gesto de simbólico de que 
eles são responsáveis por cuidar e defender o bem que nos une a todos - a Natureza. 

Enquanto que os governantes escolhem se nos querem ouvir, nós não temos outra escolha senão fazê-los ouvir, o 
quanto antes. Por isso vamos fazer deste dia um momento histórico de defesa da Natureza, dos mais frágeis e de 
todas as gerações futuras. 

	  
	  
#climatemarch	  #cliamteaction	  #earthtoparis	  #portotoparis	  #D12	  or	  #redlines	  
www.avaaz.org/en/event/globalclimatemarch/Porto_pelo_Ambiente	  

Mais	  informações:	  

Porto	  pelo	  Ambiente	  (www.facebook.com/PortoClimateMarch)	  

Largo	  do	  Terreiro	  4,	  	  
4050-‐603	  Porto	  

T.	  Francisco	  Fonseca	  +961	  879	  002	  
T.	  Rosário	  Lago	  +914	  403	  445	  
	  


