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No passado dia 24 de
Outubro, a Associação
Desportiva Cultural e Social
de Subportela recebeu, nas
suas instalações, uma
sessão de esclarecimentos
sobre o tráfico de Seres
Humanos. Tudo decorreu da
melhor forma, e os 11
j o v e n s  p r e s e n t e s
mostraram-se bastante
interessados e cooperativos
durante a sessão. No âmbito
do projecto "TSH Passa a
Palavra", a oradora Diana
Monteiro, da Asso-ciação
para o Planeamento da
Família, de forma leve e
descontraída, conseguiu
captar a atenção dos jovens,
elucidando-os para um
problema que pare-cendo
inexistente não o é.
Falar de Tráfico de seres
humanos  é  fa la r  de
recrutamento, transporte,
abrigo e recolha de pessoas,
seja através da ameaça, do
uso da força ou de outras
formas de coerção. O tráfico
de pessoas pode manifestar-
se  sob  a  f o rma  de
exploração, seja exploração
sexual e/ou laboral, sob a
forma de escravatura, ou
práticas semelhantes, sob
a forma de servidão ou
tráfico de órgãos humanos.
De salientar que, o caso da
exploração laboral é uma
realidade que hoje em dia
atinge mais de 36% dos
casos de tráfico humano.
De acordo com o II Plano
Nacional Contra o Tráfico de
Seres Humanos 2011-2013
(II PNCTH), “o aumento das
assimetrias socioeconómicas
entre diferentes países e
regiões origina um aumento
da criminalidade organizada
e da vulnerabilidade das
pessoas, criando situações
de exploração humana”.
Esta exploração consiste
numa forma moderna de

escravatura, configurando
uma grave violação dos
Direitos Humanos. É um
fenómeno oculto, cerrado e
complexo que prolifera
p r i n c i p a l m e n t e  e m
contextos de elevados níveis
de pobreza, ausência de
uma estrutura social de
oportun idades,  mani-
festações discriminatórias
de vária ordem, violência
de género, baixos níveis de
escolaridade e qualificação,
c o r r up ção ,  c on f l i t o s
armados ou catástrofes
humanitárias.
Toda e qualquer pessoa,
independentemente do
estrato social ou nível de
escolaridade, pode ser
traficada. Além disso, o
f a c t o  d e  v i v e r m o s
actualmente uma das
maiores crises económicas
de sempre, com altas taxas
de desemprego, coloca-nos
numa situação de maior
r isco. Cada vez mais
pessoas vêem-se obrigadas
a procurar emprego no
estrangeiro, e muitas vezes
por desespero acabam por
cair em redes das quais é
muito d i f íc i l  sa ir.  Se
pensarmos que o Trafico de
Seres Humanos é um dos
negócios i l íc i tos mais
lucrativos da europa, e que
existem grupos criminosos
a lucrarem mais de 32
b i l i õ e s  d e  d ó l a r e s
americanos por ano através
da exploração sexual, ou
que existem empresas que,
para obterem maiores lucros
exploram mão-de-obra
infantil e adulta, através de
processos de tráfico de
seres humanos, percebemos
que este não é um risco
assim tão pequeno. Em
períodos de crise, este risco
aumenta substancialmente
porque as pessoas se
tornam mais vulneráveis,

devido à sua necessidade
de sobrevivência e porque
e x i s t e  u m a  m a i o r
receptividade a quaisquer
condições de trabalho.
Responder a anúncios de
emprego é hoje a rotina de
milhares de portugueses. É
importante estar informado
porque, muitas vezes, as
redes de tráfico usam esse
sistema para terem acesso
a um grande número de
pessoas e automaticamente
a informações sobre os
candidatos. É preciso
desconfiar de propostas
duvidosas e fraudulentas,
onde tudo é oferecido e
facilitado, onde não é pedida
experiencia ou entrevista.
Propostas com salários
demasiado altos, ajuda no
aquisição de documentos
para atravessar a fronteira,
pagamento de viagens,
cobrança por formação ou
envio de material são
sempre de duvidar. Quando
se anda à procura de
emprego, é importante
desconfiar quando tudo é
excess ivamente bom.
Demasiadas regalias como
estadia, alimentação e
viagens pagas podem ser
fraudulentas,  ou não
corresponderem exacta-
mente ao que é falado
inicialmente.

Para viajar de forma segura,
pode contactar com o
gabinete de apoio ao
emigrante - GAE e deve
ainda verificar SEMPRE a
const i tu ição lega l  da
empresa, a sua prática no
mercado e se existem
s i tuações  de  f raude
reportadas. É também
imprescindível não confiar
em ninguém ao ponto de
e n t r e g a r  o s  s e u s
documentos e, não menos
importante, levar sempre
consigo o dinheiro suficiente
para pagar a viagem de
regresso.

A internet veio facilitar
muitíssimo a vida das
pessoas, mas também é
facilitadora deste mercado
ilícito, pois através dela é
possível ter maior acesso às
vítimas. Os recrutadores
não deixam grande rasto,
tem menores custos, maior
facilidade de fingimento e
também tem a venda do
material produzido, como é
o caso da pornografia, muito
mais faci l i tada. Neste
contexto, sites de namoro,
salas de Chat e e-mails
duvidosos (mesmo que seja
dos seus contatos) podem
colocá-lo em risco. Nunca,
em momento  a lgum,
forneça dados pessoais,
como a morada, o NIB, a
escola dos seus filhos, ou
marque um encontro sem
ser num loca l  mui to
frequentado. E mesmo
assim, muita atenção
porque as formas de
coerção podem não passar
pela violência mas pela
a m e a ç a ,  e  e s t e s
recrutadores estão, por
n o r m a ,  m u i t o  b e m
informados sobre a sua
vida.
No caso de suspeitar que
alguém possa estar a ser
vítima de tráfico, o melhor
a fazer é denunciar. O
Tráfico de Seres Humanos

é um crime público e
qualquer pessoa tem o
dever  de  a judar  na
identificação e/ou denúncia
de casos. No caso de
dúvida, de não ter a certeza
se aquela situação se
enquadra em Tráfico de
Seres Humanos, pode
sempre contactar com a
linha SOS Imigrante ou
qualquer uma das forças de
intervenção policial, como
a PJ, PSP, GNR e SEF.

Joana Azevedo
* Este texto foi baseado em

documentos fornecidos pela APF

Tráfico de seres humanos
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Durante o ano 2014, foram
r e a l i z a d o s  a l g u n s
inquéritos, com o objetivo
de conhecer a opinião dos
sócios sobre o trabalho
d e s e n v o l v i d o  p e l a
Associação Desport iva
Cu l tura l  e  Soc ia l  de
Subportela.
De forma aleatória, foram
distribuídos 150 inquéritos,
dos  qua i s  89  fo ram
respondidos e analisados.
Através da aplicação dos
inquéritos, e também de
algum trabalho de campo,
foi possível desistir de
teorias pré-existentes,
como a má divulgação, mas
também apontar hipóteses
exp l i ca t i vas  sobre  o
relacionamento entre sócios
e associação.
Assim, no que se relaciona
com a opinião sobre o

f u n c i o n a m e n t o  d a
associação, os inquéritos
demonstraram que mais de
75% do s  i n qu i r i d o s
cons idera  o  t raba lho
desenvolvido de qualidade
satisfatória a muito boa.
Apurou-se também que a
atividade com mais adeptos
é o Zumba, seguido da
escola de música e da
aeróbica.
Os dados obtidos trouxeram
ainda algumas surpresas,
na medida em que nos
permitiram perceber que
aquilo que fundamenta uma
participação, um pouco
abaixo do desejável, na
vida associativa da ADCSS,
não é o desconhecimento
das atividades, mas sim
outros motivos pessoais,
como a escassez de tempo,
m o t i v o s  d e  s a ú d e ,

desinteresse, etc. 48% dos
inquiridos afirma que a
divulgação é Boa a Muito
Boa, contra apenas 28%
que afirma ser Fraca a
Muito Fraca. A maioria dos
inquiridos (60%) considera
positiva a diversidade das
actividades proporcionadas
pela ADCSS.
No que diz respeito às
dimensões, à higiene, ao
atendimento e às condições
do edifício onde funciona a
sede da associação, os
inquiridos tem uma opinião
muito positiva, de tal forma
que as opções Insatisfeito
e Muito insatisfeito não
atingiram os 5%. Quanto
às parcerias que a ADCSS
promove com out ras
i n s t i t u i ç õ e s  p a r a
desenvolver determinadas
atividades, a opinião é
unanime, mais de 85% dos
inquiridos responderam

positivamente.
A nível mais pedagógico, a
r e a l i z a ç ã o  d e  m a i s
colóquios, formações e
ações de sensibilização,
foram também solicitadas.
Da mesma forma, os idosos
foram considerados um
grupo merecedor de mais
atenção.
Em termos gerais, os sócios
que  responderam ao
inquérito estão satisfeitos
com a associação e com o
trabalho desenvolvido.
Quanto aos pontos menos
pos i t i vos  que  f o ram
acusados, como a escassez
de atividades dirigidas ao
público masculino, ou a
alteração de datas de
eventos fixos, a ADCSS terá
em cons i de ra ção  a s
opiniões e fará esforços no
sentido de melhor servir a
comunidade.

Joana Azevedo

Inquéritos de Satisfação aos Sócios da ADCSS - análise

Como já tem sido habitual,  a
Associação Desportiva Cultural e
Social de Subportela promoveu, no
passado dia 16 de Novembro, a festa
de S. Martinho. O programa previa
a  re a l i za ç ã o  d e  u m  d es f i l e
etnográfico, desde a estrada nacional
até ao Monte de S. João, que foi
impossível realizar devido à chuva

que se fez sentir naquela tarde de
outono. Queremos no entanto
agradecer à organização do desfile e
a todos aqueles que se prontificaram
a nele participar. Mas, porque
Subportela tem um “anfiteatro”
e s p e t a c u l a r
p a r a  f a z e r
grandes festas,
m e s m o  e m
dias de chuva,
o  p ro g ra m a
m a nteve - s e ,
com excepção
do desfi le, e
houve lugar
para o grupo
de bombos “os

Amigos de Vila Fria”, para o braseiro
e as castanhas, para o grupo musical
“L&M”, para o vinho novo e o caldo
verde e mais de uma centena de
pessoas que participaram.

O Verão de S. Martinho são três dias e um bocadinho
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"Todos os anos, escolho a Associação
de Subportela para apresentar o
espetáculo de fim de ano das minhas
meninas de Ballet." (...) "Les quatre
saisons, será um espetáculo em duas
partes. Na primeira as bailarinas
dançarão ao som de Vivaldi e na
segunda dançarão ao som das músicas
de Edith Piaf com pianista (Paulo
Maciel) e cantora ao vivo". Silvia Lima

 No passado dia 19 de Outubro de
2014, a Associação Desportiva Cultural
e Social de Subportela comemorou,
de forma efusiva, os seus trinta e três
anos. O programa foi composto por
uma prova de atletismo que decorreu
na parte da manhã e um espetáculo
de variedades durante a tarde, que
terminou com a degustação do bolo
de aniversário e os respetivos
parabéns.
O “IV Grande Prémio de Atletismo -
São João Novo” realizou-se pelas 10
horas e contou com a colaboração da
Associação de Atletismo de Viana do
Castelo e do Clube de Atletismo
Olímpico Vianense. Teve ainda o apoio
de várias entidades, desde o Instituto
Português do Desporto e Juventude
(IPDJ), a Câmara Municipal de Viana
do Castelo, a Junta de Freguesia de
Subportela e a empresa de transporte
de doentes e sinistrados Transâncora,
entre outras.
A prova decorreu num circuito de
estrada localizado no Monte de São
João Novo, em  Subportela, com
partida e chegada frente à sede da
Associação.
De inscrição gratuita e com atletas
federados e não federados, o IV
Grande Prémio de Atletismo pôde
contar com a presença de mais de 100
atletas inscritos, dos quais 75 atingiram
a meta. Na prova marcaram presença
4 associações nacionais, sendo elas:
a Associação de Atletismo de Lisboa,
a Associação de Atletismo do Porto, a
Associação de Atletismo de Braga e a
Associação de Atletismo de Viana do
Castelo. Cada associação fez-se
representar pelos seus vários clubes,
nomeadamente, Maratona Clube de
Portugal, Clube Desportivo da Póvoa,
Sporting Clube de Braga, Clube
Olímpico Vianense, Associação de
Desportiva Afifense, Centro de
Atletismo dos Arcos de Valdevez,
Cyclones Sanitop, Grupo Desportivo
Cultural Dos Estaleiros Navais, Grupo
Juvenil de Vila de Punhe e os Garinos

da Associação Desportiva Darquense.
Na prova de Infantis femininos, de
1225 metros, a grande vencedora foi
a Liliana Fernandes, do Centro de
Atletismo dos Arcos de Valdevez. Na
mesma prova, mas na categoria

masculinos, Ricardo Pedra, do Clube
Ol ímpico Vianense, sagrou-se
vencedor. Na prova de 2450 metros,
no escalão de iniciados femininos, o
destaque foi para Inês Silva, do Centro
de Atletismo dos Arcos de Valdevez e
para o Pedro Coelho, do Sporting Clube
de Braga, nos masculinos. Nos juvenis
femininos, a primeira atleta a atingir
a meta foi a Elisa Valente, do Grupo
de Jovens de Vila de Punhe e o primeiro
masculino foi o Luís Esteves, do Clube
Cyclones Sanitop. Relativamente ao
escalão de absolutos femininos, Fátima

Silva, do Clube Desportivo da Póvoa,
foi a primeira classificada, e em
absolutos masculinos, o primeiro lugar
foi para o atleta Miguel Meira, do Clube
Olímpico vianense.
Ainda no âmbito das comemorações
do 33.º da Associação, com início às
16 horas, a nossa Associação, ADCSS,
teve o prazer de demonstrar a sua
vertente cultural e recreativa,
proporcionando uma tarde bem
animada, com a representação de
algumas atividades que desenvolve
regularmente. No final da tarde, a
efeméride concluiu-se com a subida
ao palco dos sócios fundadores da
associação, os corpos gerentes e os
representantes da autarquia, para
cantar os parabéns e partir o bolo de
aniversário.

33º Aniversário da ADCSS

Mostra "Juventude, Associativismo e Desporto" da FAJUVIC
No dia 14 de Novembro de 2014 a A
Federação das Associações Juvenis
do Distrito de Viana do Castelo –
FAJUVIC realizou, no Centro Cultural
de Viana do Castelo, entre as 10h e
as 24h, uma Mostra Associativa
d e n o m i n a d a  “ J u v e n t u d e ,
Associativismo e Desporto”. O evento
que  tinha como grande objectivo
divulgar todas as opções existentes
no distrito de Viana do Castelo para
os jovens, reuniu dezenas de
entidades que trabalham em torno
da juventude, incluindo a Associação
Desportiva Cultural e Social de
Subportela.
Ao longo de todo o dia a mostra foi

sendo dinamizada pelos
voluntários das várias
associações presentes,
proporcionando aos
jovens ,  de  fo rma
gratuita, a participação
em var ias  acções
lúdicas, pedagógicas,
i n f o r m a t i v a s  e
desportivas.
A ADCSS para além do
seu contr ibuto na
logística do evento participou na
mostra com uma demonstração de
Bokwa, uma atividade desportiva que
consiste numa combinação de dança
com ginástica rítmica, obtendo daí

bons resultados a nível físico e
psicológico. Depois do Zumba o
BOKWA é já uma grande tendência
nas grandes metrópoles dos E.U.A,
Inglaterra, Austrália e França.
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No dia 22 de Novembro do ano
translato, a FAJUVIC, Federação das
Associações Juvenis do Distrito de Viana
do Castelo, comemorou o seu 23.º
aniversário, numa gala decorrida na
vila de Melgaço. Estiveram presentes
os representantes das associações
juvenis associadas da FAJUVIC,
incluindo a nossa Associação, ADCSS,
bem como  os representantes da FAJDP
(Federação das Associações Juvenis do
Porto), da FAJUB (Federação das

Associações Juvenis de Braga) e da
FNAJ (Federação Nac iona l  de
Associações Juvenis).
No evento, e como forma de
reconhecimento por todo o apoio
prestado à FAJUVIC, a FNAJ foi
d i s t i n g u i d a  c o m  o  " Tr o f é u
Associativismo Jovem | Associação

Jovem 2014" e o Doutor Manuel Barros
foi considerado Personalidade FAJUVIC
2014, sendo-lhe atribuído o "Galardão
Mérito e Excelência”. Este prémio vem
reconhecer o apoio que os jovens da

FAJUVIC sempre sentiram da sua parte
e é uma forma de agradecimento pela
sua presença nos vários eventos
realizados.
A animação, durante o jantar, ficou a
cargo da Associação Desportiva Cultural
e Social de Subportela que, em
representação das suas valências
musicais, se apresentou com uma
atuação mágica do quarteto de cordas
ADLIB.

Festa de Aniversário
Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viana do Castelo

Foi a pensar nas crianças que a
associação ADCSS organizou o
programa, um vasto rol de actividades
direcionadas para elas, onde as mesmas
se faziam representar em palco.
Durante toda a tarde, graças ao
empenho de mais de 90 participantes,
na grande maioria crianças, e ao
entus iasmo de cerca de 300
espectadores, imperou a alegria e a
boa disposição que se faziam notar nos
sorrisos das crianças e adultos.
Na tarde de 21 de Dezembro, as
cortinas abriram-se, com as crianças
como protagonistas, apresentando um
espetáculo enternecedor, organizado

pela Professora Marcisa Baima, que
leciona guitarra na escola de música
da associação. Seguidamente, a Open
Dance Shcool fez as delícias de miúdos
e graúdos, trazendo-nos 3 fantásticos
temas de Hip-Hop. O ânimo em volta
desta modalidade é tal, que a ADCSS
tenciona, num futuro próximo, iniciar
esta envolvente de atividade física. A
academia Jadança, ao ritmo de músicas
nata l í c i as  e  como fo rma de
demonstração do trabalho realizado
aqui na Associação, brindou todos os
presentes  com uma
belíssima representação de
dança social. Por fim, o
pa lco da Assoc iação
recebeu um espetáculo
encantador, onde a união
entre o teatro e o ballet
fizeram as nossas crianças
divagar por caminhos
verdadeiramente mágicos.
O espetáculo, com direção
artística de Sílvia Lima,
denominado  BALLET

CIRCO, resulta do casamento perfeito
entre o grupo de dança, teatro e canto
“Parnassus” e a turma de ballet da
Associação Cultural e Desportiva de
Santa Marta de Portuzelo.
O ponto alto da festa aconteceu com o
palco cheio de crianças chamando
efusivamente pelo Pai Natal, que chegou
com o saco cheio de prendas.
Sendo o Natal, além da celebração
original e tradicional do nascimento de
Jesus, a celebração da união, da magia,
da promoção de valores humanos e
cívicos, aproveitamos também a
oportunidade para agradecer a todos
aqueles que de forma voluntária se
juntam a nós, participando nestas
iniciativas. O nosso agradecimento
também à Junta de Freguesia que, em
prol da comunidade, está sempre
disponível para colaborar connosco.

FESTA DE NATAL
O principal alvo foram as crianças
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Lénia Rego
Joana Azevedo
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P A L A V R A S  C R U Z A D A S
HORIZONTAIS: 1-Da família. Forneça. 2-
Classe que compreende os vertebrados
ovíparos. Dar upas (Bras.). 3-O m. q. adobe.
Preguiçoso, tenro. 4-Naquele lugar. Letra
grega. Víscera secretora da urina. 5-Alternativa
em que não há opção satisfatória. 6-Lavre
com charrua. Para barlavento (Náut.). 7-
Transmitir má sorte. 8-Capa sem mangas. O
m. q. Alna. Tributes. 9-Fui senhor de.
Disciplina, método. 10-Carne do lombo do
boi. Aniseira. 11-Sem companhia. Chegara à
beira.
VERTICAIS: 1-Nota musical. Pilhérias, piadas.
2-Assinatura do avalista. Bico, ponta aguçada.
3-Relação existente entre uma grandeza e
outra tomada como unidade. Espécime da
classe das Aves. 4-Igual (Pref.). Furor. Ave
corredora.
5-Lindeza, encanto. 6-Amarre. Espaço de doze
meses. 7-Baixar, descer o hidroavião ao mar.
8-Aguardente obtida da destilação do melaço
de cana-de-açúcar. Nome que os Muçulmanos
dão ao seu Deus. Ir de encontro. 9-Colocar.
Manda que se faça algo. 10-Daquele lugar.
Chefe de algumas tribos muçulmanas. 11-
Solitários. Sua Alteza (abrev.).

Depo is  de  preench ida ,  recor ta  e  ent rega na  Assoc iação.

ESCOLA DE MÚSICA - INSCRIÇÕES ABERTAS
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A Escola de Música possui capacidade formativa em vários instrumentos dos quais se destacam: Flauta Transversal,
Clarinete, Trompete, Saxofone, Trombone, Guitarra, Violino, Piano, Órgão, Concertina e Bateria.
Os interessados podem requerer informação através dos números de telefone 258972837 258027567 ou 965110121.

C U L I N Á R I A Jardineira com salsichas
INGREDIENTES
*600g de salsichas frescas
*0,5 dl de azeite
*4 dentes de alho
*100g de alho-francês
*3 c. (de sopa) de polpa de tomate
*1 dl de vinho branco
*500g de chuchu
*400g de mistura (ervilhas e cenoura-bebé) *Sal e pimenta q.b.
PREPARAÇÃO
1-Aloure as salsichas frescas no azeite; retire-as, deixe-as arrefecer um
pouco e corte-as em rodelas. Reserve ambos os ingredientes.
2-Descasque e pique os dentes de alho e refogue-os no azeite reservado,
assim como o alho-francês, em rodelas. Junte a polpa de tomate, refresque
com o vinho branco e adicione o chuchu, já descascado e cortado em quartos.
Deixe ferver por 10 minutos.
3-Acrescente a mistura de ervilhas e cenoura, assim como as rodelas de
salsicha e deixe finalizar a cozedura. Por fim, tempere com sal e pimenta,
deixe apurar e sirva.
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Todos sabem, mesmo os mais
distraídos, que o dia 8 de Março é o
Dia Internacional da Mulher. Contudo,
nem todos sabem porque é que este
dia existe. Este é um dia que está
muito para além do "privilégio" das
mulheres serem lembradas ou
homenageadas pelos homens. O dia 8
de Março é um hino à igualdade de
direitos e de oportunidades. Ele surge
como forma de reconhecimento do
papel da mulher na sociedade, como
homenagem a todas as conquistas que
as mulheres foram obtendo ao longo
dos anos. Não é uma forma de
enaltecer o género, ou uma forma de
sexismo, é sim uma chamada de
atenção para a situação desvantajosa
que as mulheres experienciaram ao
longo dos anos, e mesmo que de forma
mais dissimulada, vivenciam ainda
atualmente.
A necessidade de existir um dia que
fizesse lembrar as mulheres surge a
par dos vários movimentos feministas
que lutavam pelos direitos das
mulheres, seja o direito ao voto, ao
emprego ou à educação, ou a direitos
sociais, como o direito à proteção na
maternidade, ou mesmo legais, como
o direito ao divórcio. Contudo, a data
em causa não foi escolhida ao acaso.
Reza a história que o dia 8 de Março
foi escolhido como forma de relembrar
um grupo de operárias fabris nova-
iorquinas que em 1857 acabou por
morrer barricado dentro da fábrica
onde trabalhavam. O dia 8 de Março
de 1857 foi mais do que uma data
trágica da história da humanidade. Na
realidade, foi o expoente máximo da
violência e da tirania a que as operárias
estavam sujeitas na época. Cansadas
das péssimas condições em que
trabalhavam, com jornadas de trabalho
que atingiam as de 16 horas diárias,
salários extremamente baixos e
péssimas condições de segurança e

higiene, as operárias revoltaram-se e
proclamaram os seus direitos,
acabando por morrer queimadas, sem
qualquer piedade, quando a fábrica foi
incendiada com elas lá dentro.
Na nossa sociedade, nascer-se mulher
é diferente de nascer-se homem. Não
somente em sentido biológico, mas
principalmente num sentido cultural.
A identidade de género é construída
com base na diferença biológica entre
nascer-se do sexo feminino ou
mascul ino.  Todavia,  é prec iso
compreender que não são as diferentes
características físicas que explicam a
diferença e as desigualdades na vida
entre ambos os sexos. Claro que esta
diferença biológica e física é um factor
importantíssimo no desenvolvimento
da construção da identidade de cada
um, mas todas as identidades são
construídas culturalmente. Elas surgem
de processo de social ização e
sexualização, onde são interiorizados
valores masculinos e femininos, que
produzem formas de estar, de sentir
e pensar correspondentes à forma de
“ser” em cada género. Este processo
pe rm i te  i n te r i o r i za r  va l o res ,
expectativas e regras que têm de ser
desempenhadas por ambos os sexos,
definindo assim as características de
cada um deles e construindo a sua
identidade pessoal. Deste modo,
nascer-se do sexo masculino ou
feminino pressupõe que se tenha um
determinado comportamento. O que
quer dizer que, já ao nascer, os homens
e as mulheres são preparados pelas
várias instituições sociais (família,
escola, igreja, meios de comunicação)
para seguirem os estereótipos criados
e assim manter imóvel a organização
p o l í t i c o - s o c i a l  v i g e n t e  e ,
consequentemente, perpetuar o poder
predominantemente mascul ino.
O dia 8 de Março é assim uma forma
de despertar mentalidades e tentar
que as desigualdades sejam cada vez
mais residuais até que desapareçam.
Afinal, num país em que mais de 52%
da população é feminina, e onde as
mulheres são os principais agentes na
prestação de cuidados a menores e a
pessoas dependentes, não faz qualquer
sentido que o papel das mulheres
continue a ser infer ior izado e
menosprezado. No entanto, e mesmo
tendo em conta toda a evolução nesta
área, não é o que tem acontecido. As
mulheres portuguesas continuam a
viver situações de desigualdade. Prova
disso são os censos de 2011 que
vieram esclarecer que as mulheres,
apesar de serem já mais de 50% da
população universitária, continuam a
ter taxas de empregabilidade e salários
inferiores aos dos homens.  No ano

letivo 2009/2010, por cada 100 alunos
matriculados, 51,3 eram mulheres.
Além da desigualdade verificada no
mercado de trabalho, as mulheres
vivem ainda outras situações de
desvan tagem f a ce  aos  seus
semelhantes, do sexo masculino.
Nascer mulher continua a significar ter
uma maior probabilidade de sofrer
agressões ou ser vítima de violência.
Seguindo a tendência de crescimento
verificada desde o ano 2000 (48,6%),
em 2010 as mulheres constituíam mais
d e  m e t a d e ,  5 8 , 6 % ,  d o s
«lesados/ofendidos» em crimes contra
as pessoas. Só durante o ano de 2014
foram assassinadas mais de 40
mulheres e houve mais de 46
tentativas de homicídio. Estes factos
ganham uma dimensão ainda mais
assustadora se pensarmos que mais
de 80% destas mortes ocorreram em
relações de intimidade e que 75% das
mesmas ocorreram dentro da própria
habitação. Este fenómeno é, ainda
hoje, um dos mais preocupantes,
principalmente se tivermos em
consideração que, ao contrário do que
acontece com outras formas de
desigualdade, estes números têm vindo
sempre a aumentar e são, sem dúvida,
o resultado de uma cultura machista,
de superiorização do homem e
desvalorização da vida da mulher.
Nascer-se mulher não pode, de forma
alguma, continuar a ser uma condição
discriminatória e uma situação
desvantajosa.

Para todos aqueles que se questionam
sobre a necessidade de existir um dia
que “faz lembrar” as mulheres, esse
dia existe não para que se façam
jantares e reuniões femininas, ou para
que as mulheres sejam mimadas, mas
para homenagear todas aquelas que
lutaram pela igualdade de direitos e
para que, durante os 364 dias do ano
que sobram, todos sem excepção se
juntem na luta pela mudança de
comportamentos e mentalidades.

Joana Azevedo

Dia Internacional da mulher - Motivos e razões
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A Associação, ADCSS pretende implementar a
modalidade Hip-Hop, uma actividade física
abrangente a todas as idades, incluindo os mais
novos (crianças e adolescentes).Faz já a tua pré-
inscrição e reserva o teu lugar na primeira turma
desta actividade muito rítmica e divertida.
A pré–inscrição poderá ser entregue na Sede da
Associação, colocada na caixa de correio.
Informações através do 258027567 ou 965110121.

O Grupo NOZEMPALCO, Grupo de Teatro Amador da ACDN
- Associação Cultural e Desportiva Nogueirense, vai
apresentar no próximo dia 28 de Fevereiro, pelas 21:30
no Salão Multiusos da Associação Desportiva Cultural e
Social de Subportela, a comédia "José Romeu & Julieta
Maria" de Sabahat Passos.
Apoios: Associação Desportiva Cultural e Social de
Subportela, Município de Viana do Castelo, Junta da União
de Freg. de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda,
Assoc.Cult. e Desp. Nogueirense, MAO - Marionetas,
Atores e Objetos, Secretaria de Estado da Cultura - Direção
Regional de Cultura do Norte.

Dia 17 de Fevereiro, dia de carnaval, pelas
21h30m, a Associação ADCSS vai promover uma
aula aberta de Zumba na sua sede, (Salão
Multiusos). Uma atividade solidária para
angariação de produtos de higiene, a reverter a
favor das famílias carenciadas, identificadas pela
segurança social e a Comissão Inter-freguesias.
Venha zumbar e contribua para ajudar aqueles
que mais necessitam, traga produtos de higiene
desde pastas dentífricas, escovas de dentes,
shampoos, sabonetes, produtos para bebé, líquido
de loiça, detergentes de roupa, etc.

PRÉ-INSCRIÇÃO               HIP-HOP
NOME___________________________________________________

DATA NASCIMENTO___/____/_____  CONTACTO_______________

ASSINATURA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

_____________________________________________________

Hip-Hop inscreve-te já


	pag1
	pag2
	pag3
	pag4
	pag5
	pag6
	pag7
	pag8

