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25 ºAniversário da UMAR – Açores
Igualdade de Género é um marco a atingir
A comemorar 25 anos, a
UMAR- Açores, considera
ser necessário continuar a
luta pelo fim da violência
sobre as mulheres como
prioridade nas suas fileiras
de atuação na Região

Celebrando
25 Anos da
UMAR-Açores
Foi num ambiente festivo que
celebramos os 25 anos da
UMAR-Açores, no dia 27 de Outubro, no foyer do Hotel Marina
Atlântico. Como festa de aniversário, não faltaram as flores,
muitas flores, e ofertas, bolo e
champagne! Tudo isto imprimiu
ao espaço um ambiente muito
especial, festivo e acolhedor.
Mas foram as pessoas que deram vida e calor ao evento, com
a sua participação entusiasmada no convívio e no programa.
Vieram representantes da sociedade, civil e militar, incluindo
o Governo Regional, os partidos
políticos, a Câmara de Ponta
Delgada e as associações dedicadas à causa da mulher, e ao
bem-estar pessoal e social.
Apesar das diferenças e divergências, essenciais ou eventuais,
todos e todas partilharam do
bom humor e convívio festivo
daquela tarde.
Exemplo deste ambiente descontraído foi a mesa de abertura, com a Directora Regional da
Solidariedade Social, Maria de
Oliveira Barreto Bulhões; a recém-empossada Vereadora da
Cultura do Município, Maria
José Duarte, na sua primeira
missão oficial; e da UMAR-Açores, a Presidente, Maria José
Raposo, e a Presidente-Honorária, Clarisse Canha.
Este ambiente, descontraído
mas sempre dedicado às questões
de género, continuou no painel
“Conquistas Feministas – Caminhos a Percorrer” em que participei, ao lado do sociólogo Licínio
Tomás, e do jornalista, Osvaldo
de Cabral, e a moderação da Deputada Regional, Sónia Nicolau.
Foram distinguidas a “Matriarca” Clarisse e a primeira sócia, mas o ponto alto terá sido a
intervenção de uma mulher, vítima de violência doméstica, auxiliada pela UMAR-Açores.
Parabéns, UMAR-Açores! 

MARIA JOSÉ RAPOSO
UMAR-Açores

Estas comemorações tiveram eco
em São Miguel, Terceira e Faial, juntando entidades, convidados e convidadas, técnicos e técnicas, associadas, voluntárias e ainda amigos e
amigas da causa que se chama simplesmente, igualdade de género.
A presidente honorária da
UMAR- Açores, Clarisse Canha,
disse no momento que “os feminismos são determinantes na valorização da mulher em qualquer
sociedade, em particular, na sociedade açoriana, permitindo a sua
emancipação, evolução e os seus
contributos serem tão válidos e assertivos como os dos restantes elementos de qualquer sociedade”.
A atual presidente da UMARAçores, enalteceu no momento
todo o vasto leque de parcerias que
esta Associação conseguiu congregar ao longo de 25 Anos, permitindo trabalhar em conjunto, sem
nunca discriminar, desvirtuar ou
desvalorizar.
Disse que nada se faz sozinhas,
são precisas as parcerias, as equipas técnicas, nomeadamente aque-

Celebrar e continuar a luta pela igualdade e o fim da violência de género
las que trabalham arduamente e
diariamente a seu lado, em São Miguel, Terceira e Faial regozijandoas e dando-lhes os parabéns por tão
elevado desempenho de funções.
Das instituições estiveram na
mesa:Marta Bulhões, em representação da SRSS e. em representação da CMPDL, a Vereadora Maria José Duarte.
Logo de seguida passou-se a um
momento cultural: Armanda Botelho, trouxe música de inspiração
regional e internacional. Lídia Fernandes e Lúcia Couto declamaram
um poema de Maria Teresa Horta.
O painel de reflexão contou com
excelentes conferencias: Licínio Tomás, Rosa Neves Simas, Osvaldo
Cabral e a coordenação de Sónia

Nicolau. Esta Asas da Igualdade,
conta, na página ao lado com uma
síntese de cada uma das participações nesta Mesa - “Conquistas Feministas, Caminhos a Percorrer”.
Chegado o momento das homenagens póstumas que a UMARAçores muito honrosamente decidiu fazer a MARIA ESTRELA SÁ
e FÁTIMA SEQUEIRA DIAS, ambas lembradas e faladas no momento. Foram as primeiras associadas da UMAR-Açores. A UMARAçores, deve-lhes consideração pelo
seu empenho, entusiasmo, perseverança, parceria e disponibilidade
para com todos e todas. 
Ver mais em notícias site
www.umaracores.org

Caminhos de ação e organização feminista
nos Açores, nas últimas décadas
Antes de falar das vivências, começo por partilhar uma ideia
dum artigo na imprensa - “É preciso estudar por amor ao conhecimento e à aprendizagem para
que sejamos livres”. A frase do professor Nuccio Ordines lembroume como é importante apostar na
ação, e ligar o conhecimento e a
aprendizagem à ação, neste caso
a ação feminista, para que todas
sejamos livres como diz a Marcha
Mundial das Mulheres. E recordou-me vivências de décadas
atrás...
Passando a essas vivências: foi
nos anos oitenta, quando envolvida em outros ativismos procurava que os temas dos direitos das
mulheres fossem tidos em conta. Mas constatava a dificuldade

de, nesses coletivos, serem reconhecidas estas questões...
Vimos então a importância de
desenvolver, nos Açores, uma associação de mulheres e decidimos,
em conjunto com outras companheiras avançar para a implantação da UMAR, associação de mu-

lheres, já existente, no âmbito
nacional, que tinha e tem como
missão a defesa dos direitos das
mulheres na lei e na vida!
É assim que emerge a ideia e a
prática de lançar a associação nos
Açores! E, em 1992, criou-se a Delegação Regional da UMARAçores.
Destes 25 anos, destacam-se diferentes épocas e linhas de trabalho, a começar pela primeira época, que decorre nos anos oitenta e
estende-se ao início da década de
90, centrada em iniciativas como
a celebração do Dia Internacional
da Mulher, antecedendo a Delegação da UMAR Açores
A segunda época, de 1992 a
1996, começa com a criação da
Delegação Regional da UMAR, e

abre novos caminhos de ação e organização feminista nos Açores.
Em 2008 dá-se um novo passo organizativo. Foi então que a
Delegação Regional da UMAR
nos Açores se transforma em associação: UMAR-Açores Associação para a Igualdade e Direitos das Mulheres!
De fato ao longo destas décadas,
várias linhas de Acão foram emergindo e prosseguem hoje com novas energias, aprofundando trabalho de ontem, de hoje e de
amanhã.  CLARISSE CANHA
Ver: *O Trabalho da UMAR
nos Açores
http://www.nch.pt/bibliotecavirtual/bol-nch24/bol-NCH 201595.pdf
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Uma leitura
possível do lugar
das mulheres
na sociedade
Somos herdeiros de uma sociedade
patriarcal que substituiu o matriarcado típico e secular das antigas sociedades mediterrânicas. Na viragem civilizacional do ocidente, muitos foram os
mitos e representações negativas que
conotaram a mulher com o pecado, a
maldição ou as forças demoníacas a
cuja estereotipia a idade média veio
prestar cunho particular invocando a
sua propensão para a bruxaria. Com a
derrocada do antigo regime e sobretudo com revolução industrial, a participação das mulheres nas lutas operárias e na reivindicação de uma maior
justiça social cria uma dinâmica efectiva e irrevogável no sentido do seu reconhecimento como cidadã e membro
de pleno direito de uma sociedade que
se pretende justa e igualitária em paridade com os homens.
Hoje, multiplicam-se os estudos relativos às questões de género, de desigualdades e de discriminação laboral
sendo certo que tradicionalmente as
diferenças entre homens e mulheres
marcaram decididamente e muito
pela negativa as trajectórias, a ascensão e o desempenho profissional, político e social das mulheres. Tempos
houve em que, à semelhança do que
acontecia na esfera política e social, o
trabalho das mulheres permaneceu
invisível, antes de mais, em virtude da
falta de salário que cabia principalmente aos homens.
Ora, se determinados preconceitos
face ao trabalho feminino ainda subsistem outros cederam perante a demonstração da sua falsidade. Os trilhos até ao presente demonstram à
saciedade que o lugar das mulheres
não é negligenciável, sendo muitas
das vezes admirável a sua coragem
para manter, a paz, a casa, o funcionamento de uma sociedade que ainda
não se deu inteiramente conta do
quanto a acção das mulheres é uma
redenção para projectar o futuro que
a UMAR tem fomentado enquanto
instituição que pugna pela verdadeira
justiça social.

Do Feminismo ao
Ecofeminismo:
Nos 25 Anos da
UMAR-Açores
Para assinalar o aniversário da UMARAçores, num ambiente de festa e convívio,
falei de uma forma mais pessoal, do meu
percurso de vida nos Estados Unidos, onde
fui criada e vivi mais de 30 anos na Califórnia. Assim, acompanhei, em primeira mão,
o eclodir dos movimentos em prol das minorias, das mulheres e do ambiente.
Cedo despertei para as questões feministas, de género e da defesa da mulher, porque fazia tanto sentido e havia tanto que
fazer. Procurei perceber as dinâmicas em
causa e intervir, especialmente no seio da
comunidade emigrante.
Ao mesmo tempo, despertava para as
questões ambientais e para o nosso papel
na defesa do meio natural que nos recebe
neste planeta. Percebi que, tal como a defesa da mulher, esta era uma causa essencial
e transversal à sociedade. De ambas dependia o bem-estar e o nosso futuro.
Daqui, o salto para o ecofeminismo foi
natural, tendo em conta os usos e abusos a
que a mentalidade machista e patriarcal
tem sujeitado a mulher e a natureza. Na
perspetiva tradicional, a mulher é vista
como intrinsecamente ligada à natureza,
pela sua capacidade reprodutora, e movida
pelas intuições e emoções, em contraponto
ao reino masculino, domínio privilegiado
do conceptual, essencial e racional. Segundo esta dicotomia, a Mulher e a Natureza ficam em desvantagem, naturalmente, cabendo ao Homem a missão de as controlar
e dominar – com os resultados preocupantes que hoje enfrentamos.
- as mulheres que continuam a ser vítimas de abuso e violência, nos Açores, em
Portugal, em Hollywood, em tanta partes..
- as autoridades que não conseguem
desvendar os enigmas e os juízes que baseiam a sua ação nas leis bíblicas
- as alterações climáticas que uns tentam
negar, enquanto as catástrofes recentes vão
demonstrando o contrário…
Tem havido avanços, sem dúvida. Acredito que há cada vez mais pessoas despertas para estas questões, ou a caminho disso; pessoas preocupadas em encontrar
soluções, ou a caminho disso. No entanto,
resta ainda tanto que fazer, tanto caminho
a percorrer. Por isso, a UMAR continua a
despertar, a desconstruir e a desafiar.

OSVALDO CABRAL
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A mulher
e o mundo da
Comunicação
Se há actividade onde a presença da
mulher mais progrediu nas últimas décadas, é no mundo da comunicação, no
país e nos Açores em particular.
Todos os anos saem das universidades cerca de 1.500 licenciados em comunicação social, a maioria dos quais,
cerca de 60%, são mulheres.
Não admira, por isso, que as Redacções em todo o país estejam a ser inundadas de mulheres jornalistas, com especial destaque para os Açores, que
podem sere considerados como um
caso de estudo no fenómeno nacional.
É que na maioria das Redacções do
país os homens ainda vão sendo maioritários, mas nos Açores, no presente,
as principais Redacções já contam com
30 mulheres jornalistas e 26 homens,
quando há 40 anos atrás, no arranque
do projecto autonómico regional, contavam-se pelos dedos de uma mão o
número de mulheres jornalistas.
Mais importante ainda é que praticamente todas são licenciadas, assumindo-se assim como o género com
mais habilitações literárias no meio.
Este movimento crescente do género
feminino no mundo da comunicação é,
também, benéfico para as outras profissões, porque ganhando mais notoriedade, mais visibilidade, que a própria profissão expõe, torna-se um
exemplo que se pode replicar noutras
actividades.
no momento em que estamos a viver,
presentemente, em que o mundo da
comunicação passa cada vez mais pelo
mundo digital, com a crescente excitação das redes sociais, as fake news, a
banalização do terror e do sangue, a frivolidade da política, o juízo arcaico da
mulher adúltera, o sensacionalismo do
poder e dos populismos, a ganância, a
corrupção e tantos outros sintomas, a
que Vargas Losa chamou de “civilização do espectáculo”, é preciso alguém
para pôr ordem na casa.
E nada como a sensatez, a sensibilidade e a tal habilidade altruísta que urge convocar para este novo mundo,
com o olhar afectuoso, é certo, mas inconformista da Mulher!

A UMAR e eu
25 anos de história da UMAR-Açores. São um quartel de pertença à Autonomia dos Açores. A causa da
UMAR-Açores, alicerça o progresso
humanista e de igualdade de oportunidades. Dos 25 anos tenho o privilégio de há 10 anos contribuir pela luta
a favor da igualdade de oportunidades. À causa junta-se a forte ligação
de afeto e afinidade à Clarisse Canha
e à Maria José.
No assinalar dos 25 anos, tive o prazer de moderar a mesa “ Conquistas
feministas – Caminhos a percorrer”.
1000 caracteres recebem 10 anos e a
minha intervenção nesse dia.
Na primavera de 2007 iniciei a colaboração com a UMAR. Um projeto
relacionado com mulheres empresárias, de Cabo Verde aos Açores, e que
deu o mote à criação da Comissão Instaladora das Mulheres Empresárias e
o alicerce para a MEA – Mulheres
Empresárias dos Açores.
Em 2008, idealizou-se o projeto
que, na área da igualdade, foi o que
mais me entusiasmou: “ O navio da
Igualdade”. Uma encenação teatral
noturna com alunos do 8º ano da Escola Antero Quental e que retratou a
experiência de mulheres empresárias
testemunhadas no livro “A mulher e o
trabalho nos Açores e nas comunidades” da Prof. Rosa Simas.
Nestes 25 anos relembro uma realidade de há 150 anos e que voltou a assombrar-nos com um acórdão vitimador de homens agressores. O
adultério da expressão latina “ ad alterum torum”, significa “na cama do outro”, e que no romance “ Dom Casmurro”, Machado de Assis,de 1899, é
bem retratado, encontra acomodação
numa fundamentação jurídica do
séc.XXI .
(Com os 1000 caracteres (e uns
mais apenas) a perseguirem-me e os
10 anos a quererem o tanto testemunhar)... A Igualdade de oportunidades está no papel, mas cabe, a todos
nós, fazê-la migrar para a vida real. A
Igualdade de oportunidades deve ser
um desígnio de todos. Obrigada à
UMAR-Açores. Este obrigada é o do
vínculo, o de estar vinculada à
UMAR-Açores, às suas causas de hoje
e do amanhã.

