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“Gosto de Ti, Gosto de Nós,
Gosto mais de MIM”

Agora
a Natureza
Porque
Urge…
Nos dez anos desta página, focados em questões socioculturais,
humanas e feministas, precisamos olhar para a natureza, pois
as ameaças ambientais ao nosso
planeta são muitas e os resultados nefastos estão à vista. Basta
olhar com olhos de ver.
E não vale a pena ir na fantasia de que os Açores estão
protegidos ou imunes. Numa
região que se diz ser de “natureza intacta” e apregoa o seu
potencial turístico, vão-se
multiplicando os exemplos de
projetos peregrinos que ameaçam o meio ambiente. É a mega incineradora para fazer
“desaparecer” o lixo e o aquário para ver peixinhos em “cativeiro” na ilha de São Miguel,
e o mega hotel para “plantar”
no seio da área protegida da
vinha no Pico.
Por tudo isto, e muito mais,
urge analisar a nossa relação
com a natureza, refletindo sobre
as razões e dinâmicas que suscitaram e sustentam a mesma.
Vamos tentar desconstruir
ideias feitas – e conceções que
achamos naturais e invioláveis
mas que se calhar não o são,
examinando o que tudo isto tem
a ver com questões de género e
igualdade.
Começo com a Bíblia, que
nos ensinou a distinguir o bem
do mal, mas que também alimentou a ideia de que o ser humano tem domínio sobre o Planeta. Pois, o Livro de Génesis
diz que Deus criou o homem à
sua imagem, ordenando que
ele se multiplicasse e subjugasse a terra e toda a sua criação,
tendo domínio “sobre os peixes
do mar, sobre as aves do céu, e
sobre todos os animais que se
movem na terra”.
É esta noção da supremacia
humana que precisamos repensar… 

Quadro da pintora Lena Gal ilustra despertar de consciências sobre violência de género

Em Fevereiro, a UMAR-Açores realizou várias
ações com o
objetivo despertar
consciências sobre
a violência no namoro...
MARLENE ALMEIDA
UMAR-Açores

Com o objetivo de comemorar o
dia 14 de fevereiro, conhecido em
muitos países como o dia em que
se celebra a união do casal, a
UMAR-Açores desenvolveu duas

iniciativas em São Miguel, respetivamente na Ribeira Grande e em
Ponta Delgada, dirigidas à população em geral.
No concelho da Ribeira Grande, na gare dos autocarros, foi divulgado o cartaz alusivo à campanha “Gosto de Ti, Gosto de Nós,
Gosto mais de Mim”, sensibilizando as pessoas para a importância do amor-próprio/ amor
saudável.
Já em Ponta Delgada e com a
colaboração da Associação
Novo Dia, a inciativa passou por
divulgar, numa montra do Centro Comercial Solmar, o quadro

da conceituada artista plástica Lena Gal, nossa conterrânea,
as consequências e o impacto
da violência nas relações íntimas.
O objetivo destas atividades
consistiu em sensibilizar a população e promover a tomada de
consciência para manifestações,
gravidade e impacto da violência
nas relações intímas, incrementando a intolerância face a esta
problemática.
Foram ainda realizadas diversas ações de sensibilização, na
Escola Secundária de Lagoa e
Escola Secundária Domingos

Rebelo, abordando a temática
da violência nas relações íntimas
juvenis.
Curiosidades:
No Brasil o dia d@s Namorad@s
é comemorado em 12 de junho a
partir de 1949, quando o publicitário João Dória trouxe a ideia
do exterior e a apresentou aos comerciantes.
“Como o mês de junho é um
mês de vendas baixas decidiram
comemorar a data nesse mês e
ainda escolheram a véspera de
Santo António... (pedagogia ao pe
da letra)

Igualdade e Diversidade

Ciclo de Formação Feminista
Espaço de Encontro
Durante este mês de março, dá-se início
ao Ciclo de Formação Feminista organizado pela UMAR-Açores. Com esta formação pretende-se fazer uma introdução
ao feminismo.
O nosso propósito é que as pessoas que
queiram aproximar-se da historia, teoria

e das práticas feministas possam encontrar um espaço de encontro com as questões chave que o feminismo nos proporciona para interpretar o nosso mundo.
Em março, decorrem os dois primeiros
módulos do Ciclo de Formação Feminista No dia 23, História do Feminismo; no
dia 30, Feminismo e Família de Origem.
Em abril, seguem-se mais 3 módulos. No
dia 6, Feminismo e Maternidade; dia 20,
Contributos das Organizações Feministas no
Mundo; dia 27, Feminismo e Sexualidade.
Em maio, no dia 4, decorre o último módulo do Ciclo de Formação Feminista, com
o tema: Feminismo e Trabalho Remunerado.  CLARISSE CANHA
Mais informações no Facebook:
Ciclo de Formação Feminista.
Espaço de Encontro

Ana Rita Marques, Isabel Veiga, Maria Inês Almeida e
Patricia Batista distinguidas com Medalha de Honra numa
atribuição da L’Oreal Portugal, a Comissão Nacional da
UNESCO e a Fundação para a Ciencia e Tecnologia

“As mulheres da ciência têm
o poder de mudar o mundo”
As 4 jovens cientistas foram premiadas com uma
bolsa para darem continuidade aos seus inovadores projetos de investigação relacionados com a
infertilidade feminina, malária, regeneração ossea
e mobilidade. 

