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Ser rapariga hoje é diferente de ter sido rapariga no passado. Muitas coisas 
mudaram nas últimas gerações e é com gratidão que celebramos o que 
outras mulheres, antes de nós, conquistaram!

Talvez nunca tenhamos estado tão perto da igualdade, mas há ainda tanto a 
fazer... 

É chocante perceber que, apesar de tudo o que avançámos como sociedade, 
continuamos a não sentir segurança nas ruas, continuamos a ser 
assediadas, continuamos a ouvir "ela estava a pedi-las" e "de que é que 
estavas à espera?".

Apesar de todas as mudanças, é habitual sermos descredibilizadas, 
afastadas dos cargos de decisão política e económica e dos empregos melhor 
remunerados. 

É ainda expectável que sejamos sobrecarregadas com as tarefas e 
responsabilidades domésticas e de cuidado. 

Apesar de todas as mudanças, com facilidade vivemos e vemos à nossa 
volta raparigas inferiorizadas nas suas relações de namoro, tratadas 
como uma "propriedade". Continua a ser enorme a tolerância a essas 
atitudes e atos, e continuam a ser normalizadas frases como: "perdeu a 
cabeça, não volta a acontecer" ou "tem ciúmes porque a ama".



São tantas as raparigas que ainda hoje estão privadas dos direitos sobre 
os seus corpos, sem direito à privacidade, às suas próprias palavras e à sua 
dignidade.

À volta do mundo, continuam a realizar-se casamentos infantis, há 
meninas sem acesso à educação, traficadas para fins de exploração 
sexual... Realidades que nos parecem distantes, difíceis de imaginar, mas que 
não podemos ignorar.

Até quando se manterão estas realidades injustas?

A luta pela igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens, 
que é tão antiga, continua a ser necessária hoje. Oxalá deixe de o ser no 
futuro e que todas nós possamos ser livres, reconhecidas, respeitadas. 
Oxalá possamos sonhar e concretizar os nossos sonhos, oxalá que dos 
"medos que semeiam" nos “cresçam asas"!

Sabemos que a igualdade e a liberdade que desejamos para todas as 
mulheres e raparigas dependem muito da solidariedade que tecermos entre 
nós, dependem do quanto resistirmos juntas, do quanto nos 
valorizarmos, apoiarmos e confiarmos umas nas outras. Faz-nos sentido, 
por tudo isto, fazer crescer a sororidade e sermos parte desta "Roda das 
Raparigas".



No Graal, a minha inquietação não causou 
estranheza. Se hoje sou uma jovem mulher 
consciente, sem medo de olhar para as 
dores do mundo é graças ao Graal.

- Tatiana Manjate



Acredito que nós, 
raparigas e mulheres, 
unidas e organizadas, 
podemos contribuir 
para a transformação 
do mundo num lugar 
mais justo, igualitário e 
sustentável.

- Elsa Nogueira



O Graal 
concedeu-me 
liberdade para 
afirmar que sou 
feminista, sem ter 
medo da palavra. 

- Tatiana Rosa



Ser rapariga é um desafio. 
É, desde cedo, lidar com 
mentalidades retrógradas 
e com estereótipos, mas é 
também termos a 
oportunidade de mostrar 
todo o nosso poder e toda 
a nossa força. Foi no Graal 
que aprendi a dizer, de 
forma mais segura, “eu sou 
capaz”, onde reconheci o 
valor do meu brilhinho.

- Beatriz Facundo



Dizer que o Graal me fez crescer é muito 
incompleto para descrever o impacto que 
teve na minha transformação. A ação do 
Graal não é só a de educar e sensibilizar, 
mas também de cuidar e empoderar.

 
- Margarida Augusto



O Graal é o movimento da 
minha vida. Definiu-me enquanto 
adolescente, está a definir-me 
enquanto jovem adulta e sei que 
esta relação perdurará no tempo. 
A liberdade de pensamento e de 
expressão, a empatia, o saber ouvir, 
o espírito de pertença e de 
comunidade, e a sede de mudança, 
são valores que levo todos os dias 
para onde quer que vá e que me 
foram ensinados muito no Graal.

- Inês Valador



O Graal foi um movimento que apareceu 
de surpresa na minha vida e que moldou e 
molda diariamente a minha forma de ver a
vida e os outros.

- Marta Pulquério



O machismo e a misoginia 
estão estruturalmente 
enraizados na sociedade. Há 
muito por fazer mas, para mim, 
a transformação passa pelo 
empoderamento das mulheres 
e raparigas. É um processo 
político, mas também interno, 
de emancipação, de 
autoconhecimento e de olhar 
para dentro. Vou encontrando 
no Graal esse espaço de 
tomada de consciência e de 
questionamento. 

 
- Ana Barata



Ser rapariga significa ser resiliente. Ainda
existem muitas barreiras e limitações para as
pessoas que nascem do sexo feminino.
Acredito que essas dificuldades tornam as
raparigas fortes, capazes e empáticas.

- Mónica Freitas



Enquanto rapariga, o meu contributo é 
apontar desigualdades e criar um diálogo 
sobre as mesmas, na expectativa de que esse 
diálogo possa aumentar a consciencialização 
para transformações que precisam de 
acontecer.

 
- Beatriz Nogueira



O Graal contribuiu para a minha própria 
transformação. Mostrando-me a situação 
de raparigas e mulheres espalhadas pelo 
mundo, permitiu-me escolher o que quero 
para mim e o que aceito ou não em 
determinadas situações.

- Inês Montargil



Paremos para pensar criticamente, 
debrucemo-nos sobre as injustiças e violações 
de direitos humanos. Afinal, há tanto que 
precisa de ser mudado e, enquanto cidadãs 
do mundo, queremos participar ativamente 
nesta transformação.

- Sara, Mariana e Rita Cal


