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A parceria do projeto Best4OlderLGBTI - financiado pelo programa Rights, Equality and Citizenship (REC) 
da União Europeia - está profundamente agradecida a todas as pessoas que participaram na campanha 
de vídeos que termina agora, e que nos ajudaram a consciencializar para os direitos dos idosos LGBTI. 

Todas as quartas-feiras de outubro, disponibilizámos um novo vídeo com uma nova história no site do 
projeto e na página do Facebook, a fim de criar uma série de cinco vídeos (disponíveis com legendas em 
Romeno, Holandês, Grego, Português, Italiano e Francês). O objetivo da campanha foi criar um espaço 
virtual onde as vozes e as caras de uma minoria muitas vezes discriminada e esquecida - aquela composta 
por pessoas LGBTI mais velhas -, pudessem ser ouvidas e vistas.  

Vamos conhecer melhor os protagonistas das nossas histórias! 

A campanha começou com o testemunho de Raffaele, o dono de uma das últimas livrarias queer no 
coração de Bolonha, em Itália. Desde o seu crescimento como um jovem gay não assumido nos anos 70 
em Itália, até ao seu casamento com o marido Luca, Raffaele ofereceu-nos uma visão sobre a sua jornada 
pessoal de auto-aceitação e descoberta. 

Com o segundo vídeo, viajamos até à Holanda, onde conhecemos Marjet e Ineke: um casal de lésbicas 
que compartilham amor, a vida e o compromisso social com a comunidade LGBTI Holandesa através de 
seu ativismo com a Roze 50+, uma das mais importantes organizações LGBTI seniores a nível europeu. 

No terceiro vídeo conhecemos Gregory, um cientista político de Atenas, na Grécia, um antigo porta-voz 
da comunidade LGBTI Grega e uma das primeiras figuras públicas do país a assumir-se como gay. Através 
das suas palavras, recuamos no tempo até aos anos 80 quando era considerado um escândalo e uma 
ameaça pública até à importância de se assumir e abraçar a liberdade que isso implica. 

De regresso a Itália, Mizia abriu as portas da sua própria casa para falar sobre a sua vida como mulher 
trans e o seu orgulho político de reivindicar a sua própria identidade como transexual.  

A campanha de vídeos terminou com a história de Antonios e do seu amor pelo seu marido Steve, que 
conheceu nos anos 80 e de quem nunca mais se separou. No seu testemunho, ele destacou a importância 
da aceitação mútua, independentemente da orientação sexual ou identidade de género: "Somos iguais, 
apenas nos expressamos de uma forma diferente que, segundo a sociedade, nos caracteriza como uma 
minoria, mas não há diferenças". 

A campanha foi promovida através das redes sociais e dos sites de todos os parceiros envolvidos, 
atingindo centenas de pessoas em toda a Europa, e os números não param de crescer! 

Pode encontrar a lista completa de vídeos aqui. 

Próximos passos: a parceria Best4Older LGBTI está atualmente a desenvolver uma campanha de 
consciencialização sobre a de discriminação que as pessoas LGBTI enfrentam no seu dia-a-dia, desde o 
sistema de saúde aos serviços públicos, desde os professores e empregadores ao público em geral.  

Deseja manter-se atualizado? Junte-se à nossa mailing list ou siga-nos no Facebook! 

Para saber mais sobre o Projeto, visite o nosso site: www.best4older-lgbti.org   

 

https://www.best4older-lgbti.org/home.html
https://www.facebook.com/Best4OlderLGBTI/
https://www.youtube.com/watch?v=VN0B117oWfg
https://www.youtube.com/watch?v=utgasIrlSm0
https://www.youtube.com/watch?v=GGbN7QqmkUU
https://www.youtube.com/watch?v=Wd_mDDR0pZg
https://www.youtube.com/watch?v=mAtDPcAiSFg
https://www.best4older-lgbti.org/best4olderlgbti-testimonial-videos3.html?lang=pt
https://www.best4older-lgbti.org/contacto.html
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SOBRE O PROJETO 

O projeto Best4OlderLGBTI, financiado pelo Programa Direito, Igualdade e Cidadania (REC), pretende 
combater a discriminação com base na idade, orientação sexual, identidade de género, expressão de 
género e características sexuais dos idosos, e promover os direitos dos idosos (LGBTI), através da 
consciencialização de diferentes grupos-alvo, contribuindo para uma sociedade mais igualitária e 
inclusiva. O objetivo do projeto consiste em desenvolver uma campanha de consciencialização em seis 
Países-Membros da UE, contribuindo para reduzir as desigualdades e a discriminação no atendimento em 
serviços públicos, cuidados de saúde e sociais, bem como para encorajar a denúncia de casos de 
discriminação. 

Visite o nosso website para saber mais sobre o projecto! 

 
O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso aos conteúdos, que 
refletem apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa 
ser feito das informações nela contidas. 
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