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Aqui partilhamos a atividade que temos desenvolvido, prática para a qual 
contamos com os contributos de todas e de cada uma de nós.  

Porque o sentido de pertença se desenvolve nesta relação de confiança e 
partilha, nesta coconstrução que se quer coletiva, feminista, soror e em 
movimento. 

 

 

 

 

  

abril  

DIA 8 
Apresentação pública do documento de A FEM, representada por Ana Ribeiro, participou na 
primeira reunião anual do Conselho Municipal para a Igualdade (CMI) da Câmara Municipal 
de Lisboa, liderada por Laurinda Alves, vereadora dos Direitos Humanos e Sociais no novo 
executivo municipal. O CMI, de que a FEM 
é membro, é uma estrutura consultiva do 
município em matéria de conceção, 
implementação e avaliação das políticas 
públicas de promoção da igualdade e 
combate à discriminação. A sessão incluiu o 
agradecimento público a Mónica Ferro e 
Teresa Fragoso em reconhecimento pela 
sua intervenção cívica. Após um balanço 
dos Planos Municipais terminados em 2021, 
realizou-se a auscultação das dezenas de 
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entidades presentes sobre tópicos que consideram prementes ver abordados pelo CMI. Neste 
âmbito foram apontadas situações de populações mais vulneráveis em razão, por exemplo, 
da idade, etnia, identidade de género ou situação de pobreza, tendo sido sublinhado que as 
mulheres são de forma interseccionada afetadas por vários destes fatores. 

DIA 13 

Participação de Elisabete Brasil em representação 
da FEM, na reunião de coordenação RADAR - 
Rede de Apoio a pessoas Vítimas de Violência 
Doméstica e/ou Maus Tratos do Concelho de 
Almada. A RADAR é uma parceria entre o Grupo 
Concelhio para a Pessoa Idosa de Almada e 

entidades locais orientada para a problemática da violência contra pessoas idosas, vítimas 
diretas e/ou indiretas de violência doméstica e institucional. 
 
DIA 14 
Reunião com representante da associação CAIS e Elisabete Brasil, 
em representação da FEM, com vista a estabelecimento de 
cooperação entre as duas entidades.  
 
DIA 20 
Visita da CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género à estrutura de 
atendimento Lisboa + Igualdade: Atendimento e Prevenção da Violência Doméstica e de 
Género no âmbito do acompanhamento e supervisão técnica da Lisboa + Igualdade: 
atendimento enquanto estrutura de atendimento integrada na Rede Nacional de Apoio a 
Vítimas de Violência Doméstica  

DIA 23 
Decorreu a Assembleia Geral da 
FEM, online e presencial, na Casa 
das Associações, Charneca de 
Caparica, onde foram aprovados 
os Relatórios referentes ao ano 
de 2021 e as iniciativas para 2022. 
A FEM saudou mais um 
aniversário do 25 de Abril e 
associou-se às comemorações 
dos 50 anos da publicação do 
livro “Novas Cartas Portuguesas” 
de Maria Teresa Horta, Maria 

Isabel Barreno e Maria Velho da Costa – um marco do Feminismo! No âmbito desta 



 
  

fem@fem.org.pt | http://fem.org.pt | www.facebook.com/Feministas-em-Movimento 

comemoração a FEM vai realizar diversas iniciativas. 
Até ao final do semestre, entre outras iniciativas, terá lugar uma sessão de informação e 
sensibilização sobre a comunidade cigana com enfoque nas mulheres. Em breve toda a 
documentação será disponibilizada na página web da FEM, no Facebook e Instagram. 
Participa, envia mensagem! Todas somos precisas! 
AQUI 

DIA 26 E 27 DE ABRIL 
Receção do docente do Centro Educativo Tomás 
Navarro Tomás de Albacete – Espanha,  Jose Victor 
Lopez, no âmbito da parceria para acolhimento de 
Promotoras da Igualdade de Género - Programa 
ERASMUS, para acompanhamento do estágio de 
Natalia González Martínez na FEM. 
 

 

DIA 30 

Início do ciclo Roda de Conversas, com mulheres 
sobreviventes de violência doméstica e do projeto 
"Não me ames tanto, ama-me bem" que intervém 
com as suas/os seus filhas/os. São objetivos reduzir 
o impacto das consequências da vitimação e a 
promoção da autoestima e do autocuidado. 

 

 

Publicações no Instagram em abril: celebração 25 de abril; 144 anos do nascimento de Carolina 

Beatriz Ângelo. AQUI 

 

 

https://www.instagram.com/feministasemmovimento/
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agenda 

Publicações no Facebook em 
abril: notícia sobre nova 
cátedra Lídia Jorge na Umass 
Armherst University, EUA; 
divulgação Programa Doutoral 
em Sexualidade Humana da 
Universidade do Porto; Simone 
de Beauvoir; 144 anos do 
nascimento de Carolina Beatriz 
Ângelo; divulgação da 
Apresentação dos Resultados 
do Estudo “Jovens e Educação 
Sexual – conhecimentos, 
fontes, recursos”; 24 de abril - 
Dia de Solidariedade Feminista; 
Revolução e Mulheres de Maria 
Velho da Costa; Charlotte 
Brontë (2 publicações); 
Germaine de Staël; Maria 
Teresa Horta (2 publicações); 
Assembleia Geral da FEM (2 
publicações); Mary 
Wollstonecraft; artigo 
Liberdade: A novíssima carta 
portuguesa de Filipa Martins; artigo Liberdade: A novíssima carta portuguesa de Capicua; 
Conversas sobre as Novas Cartas; 30 minutos com Leymah Gbowee Prémio Nobel da Paz em 
2011. AQUI 
 
 
 
    
 
 
      Conversa “As Mulheres da Literatura Cigana” com Olga Mariano, associada da FEM, e 
Teresa Vieira (NACI – Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas). Coorganização da Casa da 
Achada e da Livraria e Biblioteca das Insurgentes. 3 de junho às 18h30 na Casa da Achada – 
Centro Mário Dionísio. 

      Estreia da peça “A Orquestra” do grupo de teatro PSIJUS, com autoria e encenação de 
Carlos Poiares, associado da FEM. No Centro Cívico Edmundo Pedro, São João de Brito, 
Lisboa, dia 30 de maio às 19h. Reserva de bilhete misabel.poiares@mail.com. 
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Desafiamos cada associado/a a convidar uma pessoa  
a associar-se à FEM em 2022! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidade do trabalho desenvolvido pela FEM no apoio a vítimas  
de violência doméstica e de género: 
 
Estrutura de Atendimento: Lisboa+Igualdade 
Rua B ao Bairro da Liberdade, lotes 3 a 6, 1.º andar - Campolide 

Atendimento e acompanhamento presencial: 

Horário: 10:00 - 18:00 horas 
Contactos: 218 170 671 / 910 646 040 email: lisboamaisigualdade@fem.org.pt 

Atendimento e acompanhamento telefónico:  

Linha telefónica: 800 918 245 
Horário: 07:00 - 24:00 horas.                                          
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