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8 de MARÇO - Dia Internacional 
da Mulher

Estávamos em 1992 e a UMAR-
Açores, então União de Mu-
lheres Alternativa e Resposta, 
lançava alicerces em São Mi-
guel a fim de desocultar violên-
cia de género e obscuridade, 
para com as mulheres. 

Clarisse Canha e um grupo de 
mulheres astutas, inteligentes, 
corajosas, pragmáticas e visio-
nárias fizeram do 8 de Março o 
preambulo da senda da Insti-
tuição - Associação Para a Igual-
dade e Direitos das Mulheres. 

Passados 30 anos, anseia-se 
pelo 8 de Março, para celebrar, co-
memorar e afirmar as conquistas 
dos Direitos Das Mulheres. 

Este ano, a UMAR-Açores, 
em parceria com a realizado-
ra Irina Pampim, apresentou 
o documentário “Novíssimas 
Cartas Portuguesas”, baseado 
na obra, sobejamente conhe-
cida das “3 Marias”, mulheres 
que ousaram escrever, quebrar 
estereótipos, desmistificar 
preconceitos e assegurar di-
reitos num período da nossa 
história política e social com 
resquícios de ditadura e a 

emergência da novinha DE-
MOCRACIA. 

O documentário foi visto e re-
fletido, em Ponta Delgada, na Bi-
blioteca Pública; na Horta, na 
Casa Manuel de Arriaga e em 
Angra do Heroísmo, na Recreio 
dos Artistas, com a presença da 
realizadora Irina Pampim. 

Ao longo do dia, utentes da 
UMAR- São Miguel, puderam 
assistir a um workshop sobre 
“Orçamento Familiar”, parce-

Jénifer, Jéssica, etc.  
nas Ilhas 
Desconhecidas

Estamos no início da Primave-
ra, época do despertar da Natu-
reza e - seria tão bom - da reno-
vação pessoal e social. Seria tão 
bom, e absolutamente necessá-
rio, nestes Açores, região com 
os piores índices de pobreza do 
país, região onde a Natureza é 
deslumbrante, mas a sociedade 
é preocupante.  Quem nos aler-
ta para este estado da região é o 
escritor Joel Neto, que acaba de 
lançar a novela Jénifer, ou a 
princesa da França, um peque-
no livro sobre um enorme pro-
blema nestas ilhas.  

Segundo as estatísticas ofi-
ciais, os números são tenebro-
sos, diz ele. Somos a primeira 
região do país no incesto e abu-
so sexual, na violência domésti-
ca e gravidez na adolescência; 
no abandono escolar precoce (o 
triplo da média nacional e a 
maior taxa da Europa), no in-
sucesso escolar, e no défice de 
consumo cultural; no alcoolis-
mo, diabetes, obesidade infan-
til, e suicídio jovem; no desem-
prego, no risco de pobreza, na 
exclusão social e no défice de 
ascensor social; na subsidiode-
pendência e taxa de abstenção, 
no assistencialismo e défice de 
participação cívica.  

Temos a sociedade mais jo-
vem do país, mas um em cada 
quatro entre os 15 aos 34 anos 
não trabalha nem estuda.. É 
esse o retrato do mundo negro 
onde vive a Jénifer, e a Jéssica, e 
tantas outras jovens de hoje, nos 
Açores, nas ilhas (realmente) 
desconhecidas, como escreve o 
Joel. Este é um retrato negro da 
pobreza económica, mas tam-
bém pobreza humana e social. 

Vamos a caminho dos 50 
anos de autonomia administra-
tiva, e é aqui que chegámos! ♦ 
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Feminismo e Sororidade 
na sociedade açoriana...  
Passados 30 anos, anseia-
se pelo 8 de Março, para 
celebrar, comemorar e 
afirmar as conquistas dos 
Direitos Das Mulheres

MARIA JOSÉ RAPOSO 
UMAR-AÇORES

Janela sobre o Passado – UMAR nos Açores
A Primavera é um tempo suave, 
mesmo quando não chove. É 
suave porque, ao esperar por ela, 
esperamos que melhores dias vi-
rão. Talvez também, na nossa 
vida nos empenhamos em acre-
ditar que as guerras no mundo 
irão ter fim. E podemos nos per-
guntar: O que se pode fazer hoje 
e amanhã contra as guerras no Mundo? 

Também, porque estamos no mês de 
Março, passamos a falar do Dia Interna-
cional das Mulheres, que foi lançado em 
1910, por iniciativa da ativista alemã Cla-
ra Zetkin, numa proposta feita numa 
Conferência Socialista realizada em Co-
penhague. As anteriores lutas das Mu-
lheres terão inspirado Clara Zetkin e ou-
tras mulheres para criarem um Dia 
Internacional das Mulheres, mesmo sem 
terem uma data definida. 

Por ser um dia especial de Primavera, 
antes de resolver escrever este texto, inte-
grado na “Janela sobre o Passado sobre a 
UMAR-Açores”, pensamos trazer ao tex-
to o nome de várias mulheres que não es-
quecemos no Dia Internacional das Mu-

lheres. Tendo em conta o espaço, 
escolhemos Manuela Tavares e 
Rosa Neves Simas.  

Entre as várias e importantes 
Edições coordenadas por Rosa 
Neves Simas, começamos por dar 
realce aos dois volumes bilingues 
de “A Mulher e o Trabalho nos 
Açores e nas Comunidades” onde 

podemos consultar quarenta trabalhos, de 
cá, Açores e de lá, as Comunidades. Esta 
Edição de dois volumes, Volumes V e VI, 
deu continuidade aos primeiros quatro vo-
lumes desta antologia bilingue “A Mulher 
nos Açores e nas Comunidades”. Reunindo 
60 artigos referentes à sociedade, cultura, 
educação, saúde e assuntos legais, os Volu-
mes I, II, III e IV, tal como o V e VI estão 
disponíveis online em rosasimas.com. Pas-
samos agora para Manuela Tavares, funda-
dora e membro da UMAR - União de Mu-
lheres Alternativa e Resposta. Lembramos 
a sua autoria de diversos Estudos sobre as 
Mulheres, Estudos de Género e Estudos 
Feministas. No ano 2010, tivemos a opor-
tunidade de contar com a sua presença nos 
Açores, num Encontro Formativo sobre “O 

que é o Feminismo Hoje” que nos permitiu 
alargar horizontes acerca das questões de 
Género e dos Feminismos. Neste Encon-
tro, realizado em Setembro em Ponta 
Delgada, estiveram presentes sócias do 
Faial, da Terceira e claro de São Miguel 
também. Com a sua presença foi possível 
debater os percursos históricos dos femi-
nismos e os desafios que hoje se colocam 
na actualidade. Segundo Manuela Tava-
res neste Encontro Formativo, cada vez 
mais Mulheres percorrem um feminismo 
tácito para um feminismo assumido. E 
para finalizar, Manuela conclui que este 
caminho só pode resultar numa mais-valia 
para a sociedade! ♦ 

Março 2023

CLARISSE 
CANHA 

ria informativa/formativa com 
o Banco de Portugal e ainda ou-
tro workshop para técnic@s, 
desenvolvido pela terapeuta 
Natália Bautista, subordinado 
ao tema dos feminismos e o au-
toconhecimento sexual. 

Ainda no Faial, Clarisse Canha, 
participou no colóquio “Papel da 
Mulher na Agricultura”. 

A UMAR- Açores, aliando-se 
ás inúmeras homenagens a Na-
tália Correia, no final dos even-
tos, lembrou a poetisa, drama-
turga, política e a mulher que 
foi, apresentando poemas da 
sua autoria, na voz de Patrícia 
Brandão. ♦ 


