
com um Simpósio Global
sobre Cultura Queer ao Redor do Mundo

De 8 de agosto a 17 de agosto de 2017 | Castelo Featherstone | Northumberland, Inglaterra

 uma comunidade global
   CRIAR Um encontro 

internacional de

Radical Faeries, 
Amig*s e 
Aliad*s



O mundo está mudando rapidamente. Estamos mais interconectad*s 
globalmente do que nunca na história da humanidade. Apesar do nosso 
progresso tecnológico, nossa situação social e política é desafiadora em 
muitas partes do mundo. Como nossa família internacional de gente 
queer vai se apresentar e reclamar nossa liberdade, segurança e direitos 
humanos, nosso lugar significativo e valioso na sociedade?

Nós nos encontraremos num romântico castelo inglês para um encontro 
de nove dias com Radical Faeries e ativistas de todo o mundo para 
celebrar nossas virtudes como povo e explorar nosso estado de liberação 
e bem-estar LGBTIQA+.

Gente queer de todas as culturas do planeta 
unindo-se!
Consideremos e articulemos os dons que possuímos, e o papel crucial 
que desempenhamos em contribuição a todas as culturas ao redor do 
globo. Onde somos respeitad*s e honrad*s? Onde e por que somos 
incompreendid*s e oprimid*s? Que estratégias podemos criar para 
conectar nossos espíritos queer e formar uma rede mundial de 
companhias amorosas? Que apoio gostaríamos de ter, e que apoio 
podemos oferecer un*s a*s outr*s?

Ao dividir nossas histórias e celebrar nossas forças, criemos uma onda 
planetária de amor, consciência e reconhecimento para todas as pessoas 
LGBTIQA+. Venha e junte sua voz!

Quem são os Radical Faeries?
Os Faeries têm se reunido e criado comunidades centradas no coração 
por mais de 30 anos. Usamos a palavra Faerie (em inglês, “fada”)           
para destacar o elo sagrado entre nossa sexualidade, natureza, 
espiritualidade e reinos de consciência. Exploramos as raízes de quem 
somos como pessoas que amam pessoas do mesmo sexo
ou não-conformistas de gênero, e a perspectiva de vida única que 
oferecemos como espelho à sociedade. Encontramo-nos para aprofundar 
conexões uns com os outros e com a terra, e para celebrar a emergência 
de gente queer como contador*s de histórias, preservador*s de ritos, 
líderes cerimoniais, curandeir*s da alma, construtor*s de comunidades      
e agentes de transformação ao redor do mundo.

Castelo Featherstone, Northumberland, Inglaterra

Chamamos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneres, intersexos 
e gente queer: Curandeir*s, xamãs, visionári*s, contador*s 
de histórias, contador*s da verdade e ativistas, para unir 
mãos e corações, e celebrar e explorar quem somos como 
uma comunidade global queer consciente!

A criação de um Encontro Global Internacional 
nos permitirá:

• Unir-nos em comunidade sagrada no Castelo
Featherstone, Nortumberland, Reino Unido.

• Honrar nossos ancestrais, nossas histórias e nossas
contribuições em todas as eras e todas as culturas.

• Celebrar nossas heranças culturais compartilhando
comida, música e performance, círculos do coração e
cerimônias.

• Participar de um simpósio explorando a cultura, direitos,
saúde e história queer. (Ver temas de simpósio
sugeridos no website).
www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017/ 
gatheringglobal@gmail.com

• Descansar, renovar-se e divertir-se com outr*s agentes
de mudança cultural comprometid*s.

• Promover o crescimento de uma rede mundial de
ativistas LGBTIQA+.

• Custo de 250 a 500 libras esterlinas por pessoa, escala
móvel de acordo com condições pessoais.

• Inclui acomodação interna ou acampamento e todas as
refeições.

• Ninguém será recusad* por falta de recursos, e pede-se
a tod*s que doem tão generosamente quanto possível.
Doações a este encontro co-criado são profundamente
agradecidas.

• Apoio adicional pode estar disponível àquel*s que
viajam de além-mar e precisam de auxílio-viagem ou
alojamento. Apoio a outr*s de acordo com a necessidade
pode estar disponível.

• É necessário registro para participar.
• Alojamento e apoio àquel*s com necessidades especiais

se possível.	

DATAS:  
Terça-feira, 8 de agosto 
a quinta-feira, 17 de agosto de 2017
LOCAL: 
Castelo Featherstone, 
Northumberland, Inglaterra

FPARA MAIS INFORMAÇÃO, CONTATO E REGISTRO:
www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017/ 
gatheringglobal@gmail.com 

É necessário registro para participar!
Doações a este encontro emocionante são profundamente agradecidas. 

De acordo com a Wikipédia, 96 países assinaram uma 
declaração das Nações Unidas de 2011 reconhecendo 
direitos LGBTIQA+, enquanto 54 assinaram uma 
declaração de 2008 opondo-se a eles. 44 países não 
expressaram nem apoio oficial, nem oposição. Relações 
entre pessoas do mesmo sexo são ilegais em 74 países     
e puníveis com morte em 13.

Pouquíssimos países reconhecem direitos transgêneres. 
Muitos punem ou obstruem fluidez de gênero.

>




