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Namoro saudável 
A ausência de equilíbrio na relação

Os e as jovens são o futuro da 
nossa comunidade, logo as 
ações de sensibilização da 
UMAR-Açores nas escolas são 
uma mais valia na promoção e 
prevenção de relacionamentos 
saudáveis entre os jovens. 

Estamos a presenciar uma épo-
ca onde a violência no namoro é 
muito significativa entre a comu-
nidade mais jovem, porém a cons-
ciência dos atos de violência, se-
jam estes físicos ou psicológicos, 
faz com que haja mais facilidade 
em se identificar estes casos. 

Deste modo, o trabalho da 
UMAR-Açores debruça-se pro-
fundamente nas questões da 
educação e do empoderamen-
to dos e das jovens, no que diz 
respeito às relações saudáveis e 
do seu equilíbrio. 

Como resultado, estudos 
comprovam que a juventude 
tende a associar o ciúme ex-
cessivo como sinónimo de 
amor, assim como confundir 
a violência como ato de amor 
(25/35%). 

Assim, a UMAR-Açores sen-
te a responsabilidade de abra-

çar a comunidade mais jovem 
e fornecer ferramentas que per-
mitam identificar com mais fa-
cilidade as relações abusivas e 
não saudáveis, sejam estas dos 
próprios adolescentes, familia-
res e/ou amigos/as de forma a 
prevenir situações de escala 
mais grave no futuro. ♦ 

A Marafona,  
a Virgem e Moda 
nas Palavras

Neste mês do Carnaval, não re-
sisto a desviar do que ia escre-
ver sobre a Moda, o tema deste 
ano, para “brincar” de novo 
com a língua, segura de que 
ninguém levará a mal. Porém, 
pensando bem, as palavras 
também dependem da moda, 
do uso que lhes damos. 

Primeiro a Marafona, figura 
feminina nos rituais carnavales-
cos dos Caretos de Podence, em 
Trás-os-Montes. Protegidos 
pelo anonimato dos trajes exu-
berantes, os Caretos acionam 
chocalhos, correndo à procura 
de raparigas para dançar e “cho-
calhar,“ eufemismo para o acto 
sexual. Nas tropelias e gritarias 
deste ritual associado à Prima-
vera e aos antigos cultos da ferti-
lidade, os Caretos respeitam 
apenas as Marafonas, raparigas 
mascaradas com renda a escon-
der a cara. Do árabe mara haina, 
mulher enganadora, marafona 
(ou matrafona) também signifi-
ca mulher desleixada, boneca de 
trapos e prostituta. Como há pa-
lavras mesmo complicadas, ma-
rafona está relacionada com o 
latim matre, mãe, e com o gaéli-
co foun, fogo, terra.       

Mas o exemplo recente que 
mais me impressionou foi refe-
rido por Frederico Lourenço, na 
Grande Entrevista da RTP. Este 
estudioso das línguas clássicas e 
tradutor da Bíblia, para além de 
reparar no uso da palavra discí-
pula, explica que no hebraico, a 
língua original do Antigo Tes-
tamento, o Livro de Isaías pro-
fetiza que uma mulher jovem 
iria dar à luz. A primeira tradu-
ção da Bíblia foi para o grego, 
que utiliza uma palavra com o 
duplo significado mulher jo-
vem e virgem. Nesta palavra 
terá nascido a incongruência da 
virgem que foi mãe. ♦ 
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A UMAR-Açores sente a 
responsabilidade de 
abraçar a comunidade 
mais jovem no combate 
às relações abusivas e não 
saudáveis...
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Janela sobre o Passado – UMAR nos Açores
Logo à partida, não podemos es-
quecer o dia 6 de Fevereiro, Dia 
Internacional de Tolerância 
Zero para a Mutilação Genital 
Feminina, implementado em 
2012, através da Resolução 
67/146 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, com o objetivo 
de sensibilizar a sociedade civil 
contra a erradicação desta prática he-
dionda, que lesa a saúde física e psicoló-
gica de milhares de mulheres e meninas à 
volta do mundo. É importante realçar 
que se trata de uma manifestação extre-
ma das desigualdades entre géneros que 
deverá ser combatida! 

De volta à Janela sobre o Passado na sua 
Linha Orientadora de 2017, o realce vai para 
o projeto SOS Mulher, lançado em 1997, e a 
ação da UMAR nos Açores, destacando a 
importância do trabalho no Movimento 
pelo Fim da Violência Doméstica e de Géne-
ro. Ao longo dos anos, este Programa tem 
desenvolvido a luta contra as causas da vio-
lência sobre as mulheres, nas suas múltiplas 

formas, em ação pública, mas so-
bretudo junto das mulheres que 
nos procuram. Realçamos o traba-
lho alargado, em Parcerias, mas 
particularmente junto da juventu-
de nos estabelecimentos de ensino 
da Região, nomeadamente a partir 
dos Núcleos da UMAR, em São 
Miguel, Faial e, Terceira. 

Ainda nesta 9ª Etapa de ação da 
UMAR-Açores em 2017 / 2018, destaca-
mos os diferentes projetos tais como, o 
Dia Internacional das Mulheres a 8 de 
Março, e o Ciclo de Formação Feminina, 
Espaço de Encontro, desenvolvido nesse 
mesmo ano, assim como o assinalar do 
Dia contra a Homofobia, Bifobia e 
Transfobia. Foi também neste ano de 
2017 assinalado o 25º Aniversário da 
UMAR nos Açores. 

Quanto ao ano de 2018, lembramos o 
Dia do Namoro, seguindo-se a celebra-
ção do Dia Internacional das Mulheres. 
Realçamos, também, a celebração do Dia 
Municipal da Igualdade realizado em 

Parceria com diferentes organizações. Fi-
nalmente, não podemos deixar de valori-
zar a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência Contra as Mulheres, 
com início a 25 de novembro, Dia Mun-
dial pelo Fim da Violência Contra as Mu-
lheres que se prolonga até 10 de dezem-
bro, Dia Mundial dos Direitos Humanos, 
terminando assim esta 9ª Etapa, 2017 
/2018, da ação da UMAR nos Açores. ♦  
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2017, Celebração do 25º Aniversário  
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A SELEÇÃO PORTUGUESA 
DE FUTEBOL FEMININO  
qualificou-se para a fase final 
do campeonato do Mundo de 
Futebol!
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