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Relembrando
Relembrando …

No início de Dezembro a UMAR co-organizou com a Embaixada do Chile
uma conferência subordinada ao tema Género
Género e Participação Política: a
experiência do Chile proferida pela senhora presidente da República do
Chile Dra. Michelle Bachelet. Foi na Fundação Calouste Gulbenkian e
contou com uma plateia numerosa e interessada.

Em Dezembro a UMAR concluiu uma série de actividades iniciadas no
mês de Novembro, sob a designação 16 Dias de Activismo Feminista
pela Eliminação da Violência de Género, com assinalável empenhamento
das suas activistas de vários núcleos a nível nacional e com o apoio de
muitas voluntárias. As acções decorreram em Lisboa, Coimbra, Porto,
Gondomar, Braga, Madeira e Açores.

O lançamento da Agenda Feminista para 2010 ocorreu a 9 de Dezembro
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa. Resultou de uma
parceria entre a UMAR e o núcleo de investigação Faces de Eva da
Universidade Nova de Lisboa.
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A Agenda Feminista que foi apresentada por Diana Andringa, celebra as
mulheres da I República e enquadra-se na comemoração do centenário
da sua implantação.
Pedidos de Agendas podem
podem ser feitos para:
para:
umar.sede@sapo.pt. (donativo 10€+ portes de correio)

No âmbito da campanha de angariação de fundos e novas associadas
UMAR somos Tod@s , estivemos na Livraria Ler Devagar em Lisboa, com
uma Venda de Natal Feminista.
Feminista

Apoia esta campanha, fazendo-te sócia da UMAR e apoiando-a
financeiramente - Montepio Geral - nib 0036 0180 99100021286 13

Este ano e este último mês terminaram da melhor maneira, com uma
visita guiada, organizada pela UMAR à Casa das Histórias de Paula Rego,
Rego
em Cascais. Às jovens e aos jovens guias que de forma viva e
esclarecedora nos acompanharam ao longo do percurso da obra de
Paula Rego, o nosso muito obrigado.

Queremos saudar a coragem e a dignidade de Aminatou Haidar pela sua
longa greve de fome, que granjeou uma importante onda de
solidariedade internacional, tendo a sua luta dado enorme visibilidade à
luta do povo saharaui e obrigado as autoridades marroquinas a ceder e
a deixá-la regressar à sua terra no Sahara Ocidental.
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Por fim, a UMAR agradece a todas as entidades, pessoas amigas,
parceiras e organizações que ao longo deste ano de 2009 trabalharam
com a UMAR e lhe enviaram saudações e desejos de um Feliz Natal e
Ano de 2010 com êxitos e sucessos no campo dos feminismos. Para
todos e todas o nosso obrigado e a retribuição com os votos de
felicidades no Ano Novo.
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