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DISCURSO DE ACEITAÇÃO DO PRÉMIO NOBEL DA PAZ
DE WANGARI MAATHAI, PROFERIDO EM OSLO EM DEZEMBRO DE 2004

Wangari Maathai recebeu o Prémio Nobel da Paz pelo seu papel como líder
do Movimento Green Belt, que plantou mais de 30 milhões de árvores e transformou
a paisagem e a sociedade do Quénia. O seu contributo foi decisivo para a melhoria
da vida das mulheres, bem como na luta pela democracia. Foi a primeira vez que
o Nobel da Paz distinguiu uma mulher africana, e foi também a primeira vez que este 
prémio reconheceu a defesa do meio ambiente como elemento-chave para a paz.
Apresentamos o discurso em edição bilingue, em inglês e português, acompanhado
por um comentário aprofundado e ilustrações que recriam a vitalidade desta
mulher excecional. 

UMA COLEÇÃO PARA

ADOLESCENTES

e jovens de todas as idades!

• Quinto título de uma coleção de discursos inspiradores, ilustrados e comentados,     
para entender a fundo as grandes questões do mundo atual.

• Em edição bilingue: discurso na versão original inglesa ao lado da respetiva         
tradução portuguesa.

• Ilustrações em duas tintas com um carácter étnico, expressivo e cheio de vida.

• “Chaves do discurso” que permitem conhecer o contexto vital, ecológico,          
histórico e político do discurso.
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