
No ano em que comemora 30 anos, a UMAR decidiu 
promover um conjunto de iniciativas que assinalem 

condignamente uma vida já longa de lutas e acção femi-
nista, e que igualmente constituam um marco de vira-
gem na sua organização interna.

A criação desta folha informativa on-line decorre da      
necessidade que sentimos em fazer chegar a todas as 
associadas informação do trabalho que a UMAR desen-
volve, através do esforço de algumas de nós,  em áreas 
tão diversificadas como violência contra as                      
   mulheres, educação e intervenção comunitárias, luta pela                
legalização do aborto, realização de estudos, seminários 
e publicações na área de género, criação do Centro de 
Documentação e Arquivo Feminista ‘Elina Guimarães’ e 
participação na Marcha Mundial das Mulheres.

Pretendemos tornar regular o nosso aparecimento nos 
vossos e-mail’s. Pretendemos que esta informação tenha 
um efeito multiplicador. Que, ao dar-se a                        
 conhecer a cada vez mais mulheres, elas cada vez mais 
se   interessem pelas questões do feminismo, e cada vez 
mais se disponham a abdicar um pouco (ou muito) do 
seu tempo para integrar a acção da UMAR. Ajudando-a 
a corporizar o olhar que a UMAR tem para o futuro e que 
resulta da enorme capacidade das mulheres. Para so -
nhar, para lutar e para construir um mundo de igualdade, 
de liberdade, de justiça, de solidariedade e de paz.

Até breve. Até sempre.

Apresentação Jantar Comemorativo dos 30 anos da UMAR

23 de Setembro (sábado) 20 horas
Mercado da Ribeira – Lisboa
Preços: 15,00€    -    20,00€ (apoio)

Inscrições: 
R. S. Lázaro, 111, 1º

1150-330 Lisboa
(com indicação de Nome, morada, contacto, 

indicação de regime especial de comida - se for o caso, e cheque)
umar.sede@netcabo.pt  (*)
umar.almada@sapo.pt   (*)

 (*) Transferência bancária para NIB: 0035 0054 000922722306 2 (CGD)
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SugestõesUMAR em filme

A UMAR está a produzir um filme sobre os seus 30 anos de vida, que será apre-
sentado em “estreia” no Jantar Comemorativo de Setembro.

A concretização deste projecto, permitiu já duas reuniões com antigas associadas e 
o contacto e reencontro sentido de dezenas de Umaristas que, apesar dos percur-
sos tão diversos em que actualmente se encontram, deram corpo e vida às lutas, 
ao debate, aos projectos que, em diferentes fases, foram fundamentais para que em 
2006 a UMAR continue viva e interventora, na busca de uma sociedade em que ho-
mens e mulheres estejam no mesmo patamar da vida, construindo um mundo sem 
discriminados(as) e excluídos(as).

Conferência de imprensa no Porto

Pelo Aborto legal e seguro e em memória de Lisete Moreira

Paradoxalmente a 8 de Março de 1997, quando a Assembleia da República discu-
tia a alteração da lei de despenalização do aborto que não passou por um voto,    

morreu Lisete Moreira, em consequência de complicações de um aborto ilegal. 

A 28 de Junho, 8 anos após o referendo sobre o aborto, A UMAR quis assinalar sim-
bolicamente esse dia, resgatando Lisete Moreira do silêncio e homenageando todas as 
mulheres que, também em silêncio, perderam as suas vidas pelas mesmas razões.

A UMAR, mais uma vez, levantou a sua voz para que este drama de submundo tenha 
fim e que definitivamente o aborto seja legalizado a pedido da mulher.

CICATRIZES DE MULHER
Sofia Branco
Edições Público

A CASA DO SAL
Cristina Norton
Publicações D. Quixote

Breves

- a UMAR já tem um site: www.umarfeminismos.org
- Compra o pin ‘3 décadas de feminismo’. Custa 2,50€
- Ajuda a vender o pin ‘3 décadas de feminismo’
- A quota de associada é de 30,00€ (em dinheiro) ou 25,00€ (por trans-
ferência bancária)
- Se optas pela transferência bancária
 Montepio Geral – NIB: 0036 0180 991000190173 0
 Caixa G. Depósitos – NIB:  0035 0054 000922722306 2
- Diz-nos o teu NIF, quando pagares a quota ou fizeres um donativo



Pela ParidadeHomenagem às feministas

Foi no dia 28 de Janeiro, num jantar realizado no 
Mercado da Ribeira que contou com mais de 150          

mulheres num ambiente de grande alegria e de reen-
contro.
Como afirmou a presidente da UMAR, Elisabete Bra-
sil, “a UMAR sentiu este seu primeiro acto público 
das  comemorações dos seus 30 anos como um dever 
histórico”. 
Foi uma homenagem que há muito era devida a estas 
feministas. Uma a uma, elas subiram a um pequeno pal-
co, a quem três jovens Umaristas entregaram flores, o 
CD elaborado para o evento e um cartão comemorativo 
num envelope lilás. 
As mesmas três jovens falaram do futuro e agradece-
ram-lhes o seu contributo determinante para que o femi-
nismo em Portugal não tivesse ficado esquecido.
Foi um encontro fantástico, que ficou seguramente na 
memória de cada uma de nós.

No 8 de Março, a UMAR entregou no 
Parlamento um “Kit pela Paridade” 

aos deputados e deputadas. Explicado 
o seu conteúdo em conferência de im -
prensa à porta principal da Assembleia 
da República, seguiu-se a entrega do      
referido “Kit” aos grupos parlamentares 
e aos deputados e deputadas. A esta re-
alização associaram-se algumas figuras 
públicas que aceitaram o convite para es-
tar com a UMAR nesta acção. 
Também estivemos nas galerias da As-
sembleia da República no dia 30 de Março 

aquando da apresentação e votação dos 
projectos de lei do PS e do BE sobre pari-
dade e tomámos posição pública através 
de comunicado de imprensa, repudiando 
o veto presidencial à lei da paridade.
De novo, a 5 de Julho, marcámos pre-
sença nas galerias da Assembleia da 
República, apoiando desta forma a apre-
sentação no Parlamento de novos projec-
tos sobre este tema.



Fórum Social Português

A UMAR tem acompanhado o processo do FSP 2006, através dos plenários do 
Fórum e das reuniões do grupo de contacto, e estará presente aquando da sua 

realização. Neste processo, a UMAR defende que nas Conferências (organizadas 
centralmente) se cumpra a Paridade e bater-se-à por ter uma representante na Con-
ferência  sobre ‘Direitos, democracia, participação, igualdade e lutas contra as dis-
criminações’.
A UMAR promoverá as seguintes actividades auto-organizadas: 
Workshop “Jovens e Feminismos” (com a participação do grupo anti-sexista grego 
‘Mafalda’; 
Debate sobre “Violência doméstica”; 
Debate sobre “Direitos sexuais e reprodutivos” da iniciativa da Marcha Mundial das 
Mulheres.
A UMAR estará ainda presente nos espaços de cultura e confraternização, e numa 
iniciativa de denúncia das mulheres assassinadas.
Será em Almada nos dias 13, 14 e 15 de Outubro.

Representantes das coordenações de 
31 países estiveram reunidas entre 2 

e 9 de Julho em Lima, no Peru, na 6ª As-
sembleia Internacional desta rede   femi-
nista que a UMAR tem apoiado e acom-
panhado desde a sua formação.
Após as grandes acções que decorreram 
em todo o mundo em 2005, com a Estafe-
ta da Carta Mundial das Mulheres para 
a Humanidade e da Manta da Solidarie-
dade, um dos principais objectivos deste 
encontro internacional era definir um 
Plano Estratégico onde fossem propostas 
acções a desenvolver até 2010. Trata-se 

de um enorme desafio, na medida em 
que a Marcha, para além de aspirar a re-
forçar-se do ponto de vista político, está 
num ponto de viragem também do ponto 
de vista organizativo, com a mudança do 
Secretariado Internacional para o Brasil e 
a busca de financiamentos vitais para a 
acção.
Portugal esteve representado neste En-
contro no Peru através de Teresa Cunha, 
da AJP e da coordenação portuguesa da 
Marcha Mundial das Mulheres.

6º Encontro Internacional da MMM

No sábado 8 de Julho, Ana Pessoa 
professora da ESE de Setúbal, pe-

rante um júri paritário (o que a autora não 
deixou de destacar) apresentou o seu tra-
balho que concilia a História, a Educação 
e a Mulher e  sobre o qual investigou ar-
duamente durante cerca de 3 anos.

A tese a que deu o título “A Educação das 
Mães e das Crianças no Estado Novo 
– a proposta de Maria Lúcia Vassalo 
Namorado”  aborda as diversas facetas 
de uma mulher, prima de Maria Lamas, 
que de 1942 a 1958 deu corpo à revista 
“OS NOSSOS FILHOS”, intervindo numa 
área praticamente inexplorada. Maria Lú-
cia Vassalo Namorado, uma mulher que, 

sendo uma defensora acérrima da família 
tradicional, tinha uma visão avançada so-
bre a mulher, defendendo que ela    tra-
balhasse, que interviesse politicamente, 
pugnando pela dignidade e pela per-
sistência, tal como ela o fez ao longo da 
sua vida. 

Nesse sábado, naquele espaço, falou-se 
de tudo: de feminismo, de violência, da 
evocação do 1º seminário feminista em 
Portugal…
Pelo trabalho imenso, de muito rigor e 
grande paixão pessoal, pelo contributo 
para a História das mulheres em Portu-
gal, o nosso OBRIGADA ANA. 

Doutoramento de Ana Pessoa

Trabalho no domicílio: Medidas e Estratégias de intervenção

Em Junho passado realizou-se em Lisboa, uma sessão de sensibilização e apre-
sentação de um vídeo Pedagógico sob o tema indicado, n a sequência de uma in-

vestigação realizada pelo SOCIUS/Centro de Investigação em Sociologia Económica 
e das Organizações, realizado em parceria com a CIDM e financiado pelo Programa 
Pessoa.
O vídeo com o guião de exploração é de distribuição gratuita, e pode ser pedido à 
CIDM do Porto, ao cuidado de Elisabete Santos pelo endereço electrónico: 

caim-secretariado@mail.telepac.pt

Vídeo pedagógico

Grafismos - Joka  ;  Textos - Fátima Barata (UMAR)


