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Feminismo sai à rua

A União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) 
vai promover, em Braga, iniciativas que pretendem 
levar o feminismo para a rua. O objectivo é que as 
problemáticas que preocupam o movimento deixem 
o espaço limitado das salas e partam ao encontro 
das pessoas.

Este anúncio foi feito sexta-feira à noite, numa 
conferência de imprensa destinada a fazer o balanço 
de uma semana de conferências e de divulgação, que 
decorreu no âmbito da Feira Pedagógica da Universi-
dade do Minho (UM)

A responsável pelo grupo de Braga, Danielle Capella, 
anunciou que, nos próximos tempos, em frente à bi-
blioteca central da UM, vai ter início um grupo mensal 
de reflexão sobre o feminismo, tendo por base livros 
inspiradores deste movimento.

Paralelamente, vão decorrer em escolas debates 
de sensibilização para a igualdade de género. «Este 
trabalho tem um início, um meio e não tem um fim. 
Embora o trabalho com o público universitário seja 
importante, queremos começar a sensibilização junto 
dos mais novos», afirmou.

A dirigente fez uma avaliação muito positiva do 
trabalho realizado ao longo de uma semana em coo-
peração com a Associação Académica da Universidade 
do Minho (AAUM). Esta activista mostrou-se «satisfeita e 
orgulhosa» com a resposta do público universitário.

O vice-presidente da AAUM, Daniel Vieira da Silva, 
concordou com esta avaliação, dizendo que o espaço 
da UMAR foi o que mais gente atraiu à Feira Pedagó-
gica. O líder associativo mostrou-se disponível para 
o estabelecimento de parcerias para mais projectos. 
«Deixamos o livro em aberto para se escreverem novas 
páginas», afirmou.

Carla Cerqueira fez uma retrospectiva das actividades 
desenvolvidas ao longo da semana, que conseguiram 
«suscitar a curiosidade» para «uma temática que não 
tem sido debatida». 

A doutoranda em Ciências da Comunicação deu conta 
de que algumas pessoas se mostraram surpreendidas 
pelo facto de a UMAR estar a trabalhar em Braga. «O 
objectivo é descentralizar e promover mais iniciativas 
de análise e reflexão em Braga», afirmou.

Por seu turno, Adalberto Santos, que esteve presente 
em todos os debates, reiterou a pertinência e o sucesso 
da iniciativa. «A revolução da igualdade de género ainda 
está por fazer», afirmou, lembrando que «não existe um 
decreto divino a dizer que a humanidade tem de ser 
só dirigida por homens». «A humanidade não se pode 
dar ao luxo de dispensar uma parte», alertou.

O trabalho da UMAR de Braga é  dinamizado por 
Danielle Capella, Carla Cerqueira, Anabela Santos e 
Sylvie Oliveira, mas o grupo está aberto a mais cola-
boradores e novos projectos.
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As actuais políticas de ju-
ventude têm sido «nefastas», 
prejudicando os jovens tan-
to na escola como nos locais 
de trabalho. Este foi um dos 
pontos defendidos ontem por 
Cristina Cardoso, membro da 
Comissão Política da Direcção 
Nacional da Juventude Comu-
nista Portuguesa (JCP), à mar-
gem do 5.º Encontro da Or-
ganização Regional de Braga 
deste partido político, que vi-
sou «aprofundar a análise so-
bre as políticas de juventude 
no distrito», bem como apro-
var um projecto de resolu-
ção política.

Em declarações ao Diário 
do Minho, aquela responsável 
apontou diversas lacunas nas 
políticas de juventude, sobre-
tudo no que diz respeito à Edu-
cação. «Hoje em dia caminha-
mos para a privatização, em 
que é cada vez mais caro es-
tudar, inclusivamente no ensi-
no Secundário», explicou, real-
çando ainda os elevados gas-

Problemas apontados no Encontro Regional de Braga da JCP

«Políticas actuais 
prejudicam os jovens»

tos suportados pelas famílias 
que têm filhos a estudar.

De acordo com Cristina Car-
doso, os problemas estão tam-
bém patentes no Ensino Su-
perior, sobretudo com a apli-
cação do processo de Bolo-
nha, segundo a qual levou a 
confusões de carácter estru-
tural e organizacional para os 
quais o ensino não estava pre-
parado. Para além disso, refe-
riu, há a questão do aumen-
to das propinas, que leva ao 
abandono de milhares de es-
tudantes por falta de condi-
ções financeiras.

Esta situação de «precarie-
dade» arrasta-se ainda para 
aqueles jovens que já não es-
tão a estudar, havendo «um 
aumento das taxas de de-
semprego». 

«Braga é um dos distritos 
mais jovens e onde estes são 
mais afectados, o que leva a si-
tuações de miséria, levando-os 
a procurar soluções tais como 
a emigração», disse aquela res-
ponsável, frisando que «cerca 
de 8000 jovens do distrito es-

tão a trabalhar em Espanha e 
outros 20 mil encontram-se 
noutros países». «Isto é um si-
nal claro de que as coisas não 
vão bem», defendeu.

Para além de debater a si-
tuação da juventude portu-
guesa, o encontro de ontem, 
subordinado ao tema “Pelo re-
forço da luta, uma organização 
mais forte”, visou a discussão e 
aprovação das linhas de orien-
tação do trabalho desta orga-
nização para os próximos tem-
pos, expressos num projecto 
de resolução política.

O reforço dos colectivos da 
organização dos ensinos Bási-
co e Secundário, bem como a 
formação de outros colectivos 
de escola nos concelhos prio-
ritários; a criação de boletins 
de escola regulares; a orga-
nização de acções de forma-
ção ideológica regionais e o 
aumento do número de ca-
maradas que pagam regular-
mente as quotas são algumas 
das tarefas que o partido pre-
tende implementar.

Outros objectivos passam 

pela realização de iniciativas 
para a recolha de fundos e o 
reforço do conhecimento dos 
problemas concretos das esco-
las do Ensino Superior do dis-
trito de Braga, de modo a po-
der intervir activamente sobre 
eles. Fazer uma venda especial 
do “Avante!” todas as últimas 
quintas-feiras do mês foi ou-
tra das medidas apresentadas 
no documento.

A sessão serviu ainda para 
fazer um balanço da activida-
de da organização, que Cris-
tina Cardoso considerou ser 
«positivo», já que esta «tem 
vindo a dar passos desde o 
recrutamento de militantes 
ao reforço e criação de alguns 
colectivos, o que tem ajuda-
do a fortalecer a intervenção 
nos locais de concentração 
de jovens».

No entanto, referiu, «ainda 
há muito trabalho para de-
senvolver». «Queremos che-
gar ainda mais longe, com 
mais actividades e um maior 
número de militantes, refor-
çando a luta», disse.

Membros da JCP reuniram-se ontem em Braga
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