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Manifestação e Marcha com Mensagens
8 de março, 2019, talvez mais especial, num movimento mundial, com greve internacional
feminista, e manifestações. Aconteceu também em Ponta Delgada...
Ano após ano, tenho repetido que o 8 de Março não é
propriamente mais um dia
de carnaval, nem, no caso
dos Açores, um remake do
tradicional dia de amigas.
Não há intenção de fazer juízo sobre o modo como as
mulheres decidem comemorar a data, mas preocupa-me
que a grande maioria dessas
comemorações siga alheia à
consciência do que historicamente configura o Dia Internacional da Mulher; que
siga à margem do seu profundo significado político,
esquecendo as grandes lutas
e conquistas que lhe estão
associadas.
Este ano, quando recrudesPodia ter sido só uma. Mas
não! Éramos cerca de 200
com alguns eles incluídos.
Todas iguais e todas diferentes. Fomos pela rua porque
nos dizem que somos metade
mas nós não somos metade,
somos inteiras. Mulheres plenas! Fomos pela rua em alvoroço de palavras e de gestos,
juntas como se fossemos
uma só. Marchámos para
que nos ouvissem, para que
nos vissem, inteiras, também

ce o número de mulheres vítimas da violência de género,
quando a discriminação se
faz sentir com renovada evidência, quando a direita conservadora nacional mobiliza
as suas militantes à volta do
discurso da ideologia patriarcal e machista, quando,
em toda a Europa, as desigualdades salariais se mantêm e potenciam as condições para que a violência e as
injustiças persistam, foi muito gratificante ver tanta juventude mobilizada e envolvida na manifestação “Se
Elas Param o Mundo Para”. O
que faz falta é despertar
consciências e é na luta se faz
caminho. ♦ BRITES ARAÚJO

na luta social contra a discriminação que sofremos todos
os dias. Marchámos com passos de quem já esperou demais por melhores oportunidades laborais, pela
efetivação dos nossos direitos,
por uma justiça realmente
justa. Para que se entenda que
a palavra feminista não é contra ninguém é simplesmente
uma forma de desejar, de querer, de ser mulher por inteiro.♦
GABRIELA OLIVEIRA E LÍDIA FERNANDES

ART&VISMO - uma instalação humana, criativa, sensorial, movível e transitória para
despertar consciências e lutar
contra a violência de género.
No âmbito do Dia Internacional da Mulher, dezenas de
alunos de Serviço Social da
UAc, foram desafiados a utilizar a imag~inação enquanto
“instrumento” reflexivo e ativo de intervenção social.
Por esta razão, foi criada
uma instalação de arte móvel
intitulada ART&VISMO que
foi transportada no corpo de
cada um dos participantes.
Pretendeu-se levar a informação e a discussão de temas relacionados com a violência
doméstica ao publico anónimo, através da criação de uma
Cartaz Sandwich e que do
lado A foi colocado uma noticia de um jornal sobre casos

reais de femicídio e outros
tema relacionados com a violência de género, que foram
traduzidos no lado B da Noticia através duma linguagem
emocional, criativa artística.
Pretendemos despertar consciências, promover a reflexão e
a discussão através da possibilidade criativa de rescrever noticias, criando um lado mais
emocional, autentico e humano
para dar voz ao problema.
Foi um trabalho pedagógico
e multissensorial de aumentar os canais e as possibilidades de comunicação para trazer a cidadania para as ruas.
Construímos assim a Exposição/Instalação ART&VISMO, que permitiu mobilizar
vontades e despertar o debate,
afirmando que BASTA de
Violência contra as mulheres:
“Se as Mulheres Param o
Mundo Para”. ♦ EDUARDO MARQUES

Fazer parte da manifestação 8
de Março foi tão entusiasmante
quanto arrepiante. Entusiasmante, porque sentimos que fazíamos parte de algo maior.
Algo que foi capaz de reunir tanto homens como mulheres
numa luta, já há muito iniciada,
para que as mulheres usufruam
em plenitude dos direitos proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Perceber que também haviam
homens envolvidos na manifestação foi deveras reconfortante
pois demonstra que esta já não é
apenas uma luta das mulheres,
mas sim de todos. Arrepiante,
pois as vozes gritantes dos manifestantes soavam pelas ruas e
chamavam a atenção de todos
“8 de Março dia Internacional da Mulher”
Como MULHER, participei
na Manifestação Marcha “Se
as Mulheres Param o Mundo
Pára”
Sendo esta uma vez mais
um” Grito” de alerta ao mundo para que a MULHER seja
vista com olhos de ser Mulher humana, respeitada e
que merece viver com toda a
dignidade e equidade a que
tem direito.

aqueles que, no decorrer de um
dia normal das suas vidas, eram
despertados por nós que tentávamos fazer a diferença. Entretanto, tudo se silencia em frente
ao tribunal e é então que os arrepios na pele surgem e percebemos que podíamos ser muitos
mais. Percebemos que há tanto
que ainda tem de ser feito em
honra das mulheres mortas e
em prol do futuro das que sobrevivem. Nós sabíamos que não
estávamos ali para mudar a lei,
mas sim para despertar consciências. Por isso é necessário
continuar esta luta, e não só no
dia 8 de Março mas sim todos os
dias devemos gritar bem alto:
Basta de Desigualdades! ♦
JOANA FERRAZ E JOANA GOMES

Foi uma manifestação, na
qual senti que afinal a nossa
voz será ouvida e sentida.
Deixo esta pequena mensagem à Humanidade.....
“A Mulher é Vida, Luz e
Amor
Todos os dias, são dias de
luta....
Que a Mulher nunca deixe
de fazer ouvir sua voz .....
A Mulher é a essência do
Mundo!! ♦ GRAÇA SOUSA

