
Apresentação

Com a regularidade que o voluntariado e a disponibili-
dade tornam possíveis, esta newsletter da UMAR apre-

senta-se com o orgulho e a alegria de ter comemorado da 
melhor forma, os seus 30 anos: reunindo antigas e recen-
tes umaristas, consolidando a sua organização, reforçando 
a sua intervenção e afi rmação nos movimentos das cau-
sas das mulheres. Mas não só. A UMAR encerrou, poderá 
dizer-se, com chave de ouro este seu ano de aniversário, 
lançando-se na campanha do referendo à  despenalização 
da IVG, uma bandeira da luta da UMAR desde praticamente 
o seu início.

Foi uma campanha dif ícil, que envolveu intensamente a 
UMAR e as umaristas em todos os movimentos cívicos e 
sociais que surgiram, que souberam inteligentemente artic-
ular-se entre si para concretizar o objectivo comum de pôr 
fi m a uma lei injusta, discriminatória, humilhante e lesiva da 
saúde das mulheres. 

Com serenidade, bom senso e espírito de solidariedade o 
SIM venceu. E com ele venceu a dignidade das mulheres. 
Por isso, a UMAR associou esta vitória à revolução ina-
cabada do 25 de Abril.

Um longo caminho temos ainda pela frente: a responsabili-
dade e a cidadania, que justamente arvorámos, exigem não 
apenas o direito à interrupção de uma gravidez não dese-
jada mas também o dever de reclamar a sua implementação 
em articulação com a prevenção, o planeamento familiar, a 
efectiva educação para a sexualidade e os afectos, o Direito 
de Escolha das Mulheres quanto aos seus Direitos Sexuais 
e Reprodutivos.

Nesta, como noutras batalhas, a UMAR dirá mais uma vez, 
PRESENTE.

21 de ABRIL - 14h 

Junta de Freguesia da Amora 
1- Discussão e aprovação do Relatório de Actividades e do Relatório 
de Contas
2- Apresentação de lista (s) para os órgãos sociais da UMAR e sua 
eleição
3- Plano de actividades para 2007
4- Informações

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral da UMAR
Manuela Tavares
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8 de Março com sabor a vitória Foi bonita a festa, pá!...

Para a História, o marco do Dia Internacional da Mulher em 2007 fi cará 
claramente associado à vitória do SIM no referendo sobre a IGV, pela 

grande viragem que representa nos direitos sexuais e reprodutivos das mul-
heres portuguesas.
A juntar a esta prova de maturidade dos eleitores e eleitoras, o 8 de Março 
de 2007 marcou também a aprovação da lei da alteração do Código Penal que 
tornava possível a perseguição, o interrogatório, a devassa da vida privada e 

em último caso a prisão até 3 anos 
das mulheres que, correndo riscos 
de saúde e de vida, decidiam inter-
romper uma gravidez, por razões 
que eram as suas.

A assinalar a data referimos ainda 
a apresentação pública e publicação 
do livro “O LONGO CAMINHO 
DAS MULHERES” que ‘refl ecte os 
caminhos do feminismo português 
desde os anos 20 do século passado 
e que procura dar rosto e vida às 
feministas portuguesas da primeira 
vaga e inscrever o feminismo na 
história do nosso país, através da 
evocação das suas principais for-
mas de acção’.  
Trata-se de uma colectânea de tex-
tos apresentados no Seminário de 
Evocação do I Congresso Femini-
sta da Educação realizado em 2004, 
sob a coordenação de Lígia Amân-
cio, Manuela Tavares, Teresa Joaquim 
e Teresa Sousa de Almeida.

Éramos quase centena e meia. 
Da UMAR de todas as fases do seu percurso: da 
UMAR do passado, da UMAR do presente e da 
UMAR do futuro. 
Foi a alegria de nos encontrarmos... Foi o reviver 
de lutas partilhadas... Foi a garantia dada pela 
presença das muitas jovens de que pela frente 
teremos mais 30 anos de feminismos... E mais... E 
mais...



Percursos da MMM

Em torno dos 4 eixos temáticos (Mulheres, Paz e Des-
militarização; As Violências Contra as Mulheres; Os Tra-

balhos das Mulheres e a Pobreza; Mulheres, Bens Comuns 
e Acesso a Recursos e Serviços) defi nidos no último En-
contro Internacional da MMM no Perú, realizou-se este 
fi m-de-semana em Coimbra o Encontro Nacional de Mul-
heres e o Encontro de Jovens.

Desses encontros destacamos a comunicação sobre Vio-
lência Doméstica, da responsabilidade da presidente da 
UMAR, Elisabete Brasil, a presença de uma pescadora do 
mar, dos Açores e a presença de convidadas da Galiza assim 
como de novas associações que aderiram recentemente à 
Marcha (ADRL e Associação de Coles de Samuel).
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Prevenção da Violência

No próximo 17 de Abril em Baguim do Monte, irá reali-
zar-se um Debate dirigido à comunidade escolar local.

Por seu turno, em 7 de Maio, realizar-se-á em Gondomar 
um Encontro de escolas que trabalham na prevenção da 
violência.
Estas duas iniciativas decorrem do trabalho no terreno, 
nesta área de intervenção, que a UMAR Norte tem vindo 
a desenvolver junto de jovens estudantes.

Breves

De novo, este ano, a UMAR integra a Comissão Organizadora da 
Marcha LGBT, partilhando do ensejo de que este Ano Europeu da 

Igualdade de Oportunidades para todos possa também ser o ano do 
princípio do fi m da discriminação em função da orientação sexual e da 
identidade de género. IGUALDADE DE DIREITOS AQUI E AGORA 
será o lema do Manifesto da Marcha LGBT.

Em 2008, a UMAR irá evocar o 80º aniversário do 2º Congresso Femi-
nista realizado em Portugal, no qual antigas e novas problemáticas do 
feminismo estarão a debate, contribuindo assim para o colocar no 
contexto da sociedade portuguesa, retirando-o do guetto. Serão con-
vidadas a dar os seus contributos as activistas, as estudiosas, os vários 
sectores sociais e políticos.
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Sugestões

Mural  elaborado por alunos/as envolvidos no projecto 

O LIVRO NEGRO DA 
CONDIÇÃO DAS MULHERES 
direcção de Christine Ockrent

A PIRATA
Luísa Costa Gomes
(romance biográfi co)

DOU-TE OS MEUS OLHOS  
Iciar Bollain
(fi lme DVD)



Por uma sociedade mais justa

A União Europeia declarou 2007 o ANO EUROPEU DA IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES PARA TODOS, com vista a sensibilizar as popula-

ções para os benefícios de uma sociedade que promove a Igualdade e a Não 
Discriminação, qualquer que seja o sexo, a etnia ou a raça, a religião ou a 
crença, a defi ciência, a idade ou a orientação sexual.

Também neste Ano Europeu, a UMAR irá dizer PRESENTE, contribuindo 
para colocar na ordem do dia as muitas e variadas discriminações na área dos 
direitos das mulheres, participando nas acções que forem promovidas com 
as quais a UMAR se identifi que, na medida em que dessa sua participação 
resultem contributos para a melhoria e aprofundamento dos direitos das 
mulheres.
A UMAR irá  desenvolver estratégias e acções de acompanhamento do Ano 
Europeu da Igualdade para Todos, promovendo debates de proximidade em 
escolas, colectividades, associações, etc, tal como irá acompanhar as acções 
do Plano Nacional para a Igualdade. 
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UMAR - Açores e AEIOT
O projecto “Mudança de Maré” das nossas 
associadas dos Açores promove, em parceria 
com um vasto leque de organizações locais, 
um arrojado Plano de Acção pelo qual irá 
abordar, em cada um dos meses deste Ano 
Europeu para a Igualdade de Oportunidades 
para Todos (AEIOT), um tema na área dos 
feminismos recorrendo às mais variadas for-
mas de expressão.
Um forte aplauso às nossas associadas 
açoreanas...

Estudos sobre mulheres

Grafi smos: Joka Textos: Fátima Barata (UMAR)Grafi smos: Joka Textos: Fátima Barata (UMAR)

Pouco a pouco, lentamente, o atraso 
do nosso país nesta matéria vai-se 

ultrapassando graças, sobretudo, ao es-
forço de algumas mulheres empenhadas 
na afi rmação das questões de género e 
particularmente de algumas umaristas 
que assumem na sua progressão aca-
démica e curricular ou no seu enriquec-
imento pessoal, os feminismos e os seus 
estudos.
É neste contexto que saudamos viva-
mente as nossas associadas Ana Paula 
Canotilho, Andrea Peniche e Maria do 
Carmo Marques que introduziram a 
temática do género nas teses de mes-
trado que elaboraram e defenderam, 
das quais uma já se encontra publicada 
(“ELAS SOMOS NÓS - O Direito ao 
das quais uma já se encontra publicada 
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Aborto como  Reivindicação Democráti-
ca e Cidadã” da Andrea Peniche). Aguardamos notícias dos trabalhos da Ana 
Paula e da Carmo Marques.

A nossa saudação também para a Teresa Cunha da AJPaz pelos seus trab-
alhos “VOZES DAS MULHERES DE TIMOR-LESTE” que procura resgatar 
o que tem sido dito e silenciado sobre  as mulheres, no processo de con-
strução da paz em Timor-Leste e “ANDAR POR OUTROS CAMINHOS” 
em parceria com Celina Santos que parte da descrição do projecto ‘Na 
Escola, Um Caminho para a Igualdade’ e se dispõe a andar pelos caminhos 
da Igualdade na diferença e da cultura da Paz.

Finalmente, a referência a “INCLUSÃO PERCURSOS PARA A IGUALDADE 
–IPI” que apresenta uma experiência de valorização do papel e saberes das 
mulheres nas comunidades piscatórias dos Açores promovida pela UMAR 
Açores.


