
FeministizArte tenta despertar a consciência 
feminista dos bracarenses 

   

Com o intuito de despertar a consciência feminista dos bracarenses, o Núcleo 
de Braga da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) organiza o 
Festival de ArteFeminista – FeministizARTE -  que começa hoje, dia 27 de 
Novembro, e se estende até dia 29 deste mês. Os produtos artísticos, ligados a 
questões feministas e da autoria de vários jovens criadores portugueses e 
estrangeiros, vão estar expostos no Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, 
no Museu Nogueira da Silva e na Torre de Mensagem. 

 
Festival de arte feminista decorre durante o fim-de-semana. Foto: 

feministizarte.wordpress.com 

O FeminizARTE englobará exposições permanentes de livre acesso, contando 
ainda com participações pontuais do Grupo de Activismo e Transformação 
pela Arte (GATA). de AbztraQt Sir Q. e Carla Cruz. Decorrerá ainda, no dia 28 de 
Novembro, uma tertúlia sobre Arte e Feminismos. 

O Núcleo de Braga da UMAR, constituído por jovens voluntários desde Março 
de 2008, busca uma sociedade mais justa e equitativa nos diversos contextos, 
imprimindo inovação, criatividade e dinamismo nas suas acções. 
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