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A Igualdade de Género  
deve ser uma prioridade?

Escrevo emocionada por acabar 
de assistir a uma entrevista se-
guida de debate sobre Igualda-
de de Género na RTP Açores. 
Uma hora em horário nobre. 
Natália Bautista, Fernanda 
Mendes, Judite Canha Fernan-
des, Samuel Andrade e Ruben 
Medeiros revelaram a perti-
nência deste tema e levaram-no 
para as casas das açorianas e dos 
açorianos. Para mim, foi histó-
rico! Não por ser tema novo mas 
por ser tão raro dar-lhe priori-
dade na televisão pública. 

A Igualdade de Género é uma 
das 17 metas globais definidas 
pelas Nações Unidas para 2030, 
que a apresenta como condição 
fundamental para a construção 
de um futuro mais sustentável. 
E assim se percebe, o quanto im-
porta falar de Igualdade e Equi-

dade de Género, nos Açores e no 
mundo. E o que significa a Equi-
dade? Significa que homens e 
mulheres sejam tratados de for-
ma justa e de acordo com as res-
petivas necessidades. O trata-
mento deve valorizar e favorecer, 
de maneira equivalente, direi-
tos, benefícios, obrigações e 
oportunidades entre pessoas, 
sem atentar o género. 

Ontem, 21 de Outubro  come-
çou a 4ª edição da Imprópria, uma 
Mostra de Cinema de Igualdade 
de Género que quer promover a 
reflexão, ativar e transformar pen-

samentos e influenciar para o res-
peito pelos direitos humanos, nos  
Açores. Pelas 18h na Biblioteca 
Pública de Ponta Delgada, Judi-
te Canha Fernandes estará numa 
conversa aberta com a temática 
“Não sei como falar das Guerras”. 

Hoje, haverá uma conversa com 
Fernanda Mendes às 16h na Bi-
blioteca Pública de Ponta Delga-
da, um workshop com Roy Galan 
às 17:30 no mesmo lugar e uma 
sessão de curtas-metragens às 21h 
no Teatro Micaelense. Esta mos-
tra é gratuita e aberta ao público. 
Deixo-lhe o convite e o desafio! ♦ 

Os Diversos 
Desafios da Dor  
no Feminino 

Doenças que atingem princi-
palmente a mulher, ou que a 
afectam de uma forma distinta 
do homem, continuam a desa-
fiar a ciência e a medicina, por-
que tais doenças, e a dor cróni-
ca que provocam, continuam a 
ser mal estudadas, mal dia-
gnosticadas, mal tratadas. 

Entre estas está a endome-
triose, que cola as paredes do 
útero a órgãos vizinhos, provo-
cando dores lancinantes na 
zona pélvica. Em Portugal, afec-
ta uma em cada dez mulheres, 
que penam para saber de que 
sofrem. Em média, os médicos 
levam oito anos para chegar ao 
diagnóstico. Porém, há cinco 
vezes mais ensaios clínicos so-
bre a disfunção erétil do que 
para a dor pélvica na mulher. 

A fibromialgia, por sua vez, 
espalha a dor crónica por todo 
o corpo, sendo altamente irri-
tante e incapacitante. Num 
documentário de 2017, Lady 
Gaga, que sofre desta enfer-
midade, descreve como a dor 
se espalha pelo corpo, atin-
gindo até a cara.      

Há dois tipos de dor: a dor 
aguda, que surge quando um fe-
rimento numa parte do corpo é 
comunicado ao cérebro, e a dor 
crónica, que perdura no tempo, 
mais de seis meses, levando o 
sistema nervoso central a uma 
hipersensibilidade que complica 
e confunde a perceção da dor. 
Provoca o desgaste de sentimen-
tos incapacitantes como a ansie-
dade, a depressão, o medo e a 
raiva, gerando apreciáveis con-
sequências psicológicas e sociais.  

É um desafio? É! Mas estu-
dos recentes apontam para um 
mecanismo biológico comum 
que conjuga os sistemas imuni-
tário, neural e endócrino. Falta 
estar à altura do desafio!  ♦ 
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Janela sobre o Passado – UMAR nos Açores
Neste Outubro de 2022, estamos 
em Festa pelos 30 Anos da 
UMAR-Açores, enquanto evoca-
mos momentos da nossa história. 

Dando continuidade à dinâmi-
ca da UMAR Nacional, a Delega-
ção Regional foi criada nos Açores 
no ano  de 1992, dando lugar à 
projeção pública da UMAR-Aço-
res no ano seguinte. Assim, o 27 de Outubro 
de 1993 foi um dia especial. Sala cheia no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Pon-
ta Delgada, para o Encontro “As Mulheres e 
o Desenvolvimento Regional nos Açores”. 
Na Mesa, Manuela Tavares, então presi-
dente da UMAR União de Mulheres Alter-
nativa e Resposta, Fátima Sequeira Dias, 
Clarisse Canha e o Padre Silvino Cabral.  

Passados 30 anos, a UMAR-Açores ce-
lebra, no próximo dia 27, com a participa-
ção das pessoas e entidades que aceitaram 
aderir ao evento, juntando os diferentes 
Nucleos, São Miguel, Terceira e Faial,  
participando com iniciativas próprias. 

No entanto, voltando à reflexão sobre o 

trabalho e as ações realizados ao 
longo dos anos, chegamos à 6ª Eta-
pa do percurso da UMAR-Açores, 
abrangendo três anos de intensa 
actividade: 2009, 2010 e 2011.  

No início desta Etapa, 2009 foi 
ano de assinalar como Linha 
Orientadora a ação 16 Dias de Ac-
tivismo pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres. Esta linha de trabalho 
prossegue até hoje, alargando temáticas e 
alertas para a população em geral. Ainda 
nesta altura, ano de Eleições Legislativas 
para a Assembleia da República, a UMAR 
nacional editou 10 Medidas de Cariz Fe-
minista, enquanto a UMAR-Açores elabo-
rou e editou os Contributos da Região. 

No âmbito da intensa atividade desta 6ª 
Etapa, o destaque vai para a Celebração do 
Dia Internacional da Mulher, data que a 
UMAR nunca esquece, e para o importante 
trabalho do Gabinete SOS Mulher na Ribe-
ra Grande, numa parceria com a Edilidade.  

Em termos de comunicação e informa-
ção pública, continua a ser prática da asso-

ciação a edição e publicação mensal de 
duas páginas editadas por UMAR-Açores: 
Nas Asas da Igualdade no Açoriano Orien-
tal e Igualdade XXI no Diário Insular. 

Para além das outras atividades, 2010 
foi o ano da participação na Marcha 
Mundial de Mulheres e da realização do 
Workshop e Exposição promovidos por 
Andrea Inocêncio, um realizado em Pon-
ta Delgada e o outro na Terceira.  

Em 2011, destaque para a iniciativa 
“Mulheres Semeando Um Outro Mar” e 
os textos de opinião, publicados anual-
mente na imprensa local, no âmbito dos 
16 Dias de Activismo pelo Fim da Violên-
cia contra as Mulheres.  

Acompanhando tudo isto, a enorme 
importância do Combate à Violência Do-
méstica e de Género integrado no projec-
to SOS Mulher, lançado em 1997, que 
sempre tem acompanhado a ação da 
UMAR nos Açores. ♦  
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30 Anos  
– UMAR- Açores
A UMAR-Açores, Associação para 
a Igualdade das Mulheres celebra 
a 27 do corrente 30 anos de funda-
ção, determinação e longevidade. 
Estávamos em outubro de 1992, 
quando um grupo de mulheres 
açorianas (umas de gema outras 
de coração) resolveram unir von-
tades, resiliência espírito de soro-
ridade e fundaram a 1ª Delegação 
da UMAR- União de Mulheres Al-
ternativa e Resposta, em São Mi-
guel – hoje associação e dissemi-
nada na Terceira e Faial. 
A ação feminista e ativista destas 
mulheres e de todas as que se fo-
ram aliando e engrandecendo a 
luta permitiu que os direitos das 
mulheres sejam parte integrante 
dos Direitos Humanos. 
Parabéns para todos e todas que 
acreditam na ação e ajudam na 
causa. 
Parabéns para a UMAR- Açores. ♦ 
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