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Em face da convocatória de uma reunião inter-secções,pedida por nós
à Direcção Geral,para discutir a passagem deste grupo a secção,queremos expor-vos as razões que nos levam a fazê-lo,bem como apresentar-vos um bala~ço sumário das actividades que desenvolvemos ao longo de
quase um ano.
l)-OS OBJECTIVOS A QUE O GRUPO SE PROPOS:
Oprimidas por uma sociedade patriarcal e de classes,as mulheres começaram,um pouco por todo o mundo,a organizar-se para pôr fim à sua
situação de sexo oprimido,reivindicando os seus direitos,juntando-se
assim a muitos outros sectores também explorados que ,através da luta,
se propunham construir Ul:Iijj sociedad.e mais justa .. Englobando mulheres de
várias correntes,partidos e sectores de actividade,o movimento de mulheres ganhou peso,arrancou vitórias importantes, adquiriudo a nível
Mundial o carácter de um movimento massivo e indispensável para a luta
anti-capitalista.
Também em Portugal as mulherest~â demonstrado a sua força e vontade
de lutar pela sua emancipaç~o,participando das lutas do conjunto dos tra:
balhadores.mobilizando-se por problemas específicos(ex.desigualdades
salariais,~ontr a cepção e aborto,etce ••• ) ,organizando-se em grupos,comissõessindic a is,organizações políticas constituídas para a luta pela
sua libertação.
.
Conscientes da importCtncia desta luta e da necessidade de tra zer
cada vez maior número de mulheres para ela,em Coimbra,um pequeno grupocomeçou a tra ba lhar com este objectivo.En9.uanto m.ulheres-estudantes,
que SOTIos,pensámos que a noss a actividade n a o podi a est ar desligada
do organismo associativo da Academia,e que por isso havia que tr a balhar aí dentro,reforçando por outr o lado a participação da s TIulheres es...tlld....am ". na ri 1'1 S s.::.o~c ia tiY.a..A2)-m~ ANO ,DE ACTIVIDADE:
Começ a ndo com a recolha do abaixo-assinadoIlOp~ão'~pelo aborto livre,
gratuito e a ssistido,ligado a una ampla divulgaçao dos meios contraceptivos,recolhemos em Coimbra,aind a antes do início da s aulcs,nais de
2500 assinatura s .
Combinámos esta canpanha com uma exposição sobre o tena"As Mulheres
Rompem o Cerco"onde f a lámos sobre as l1 0rigens da opressãg da Mulher'~"a
Mulher~no ' trabalho","o trabal~o doméstico","descrimina çao sexual na
Educ~çao", "aborto';"contracepçao e sexualidade", "Pornografia. e Prostituiçao".
Ao mesmo ten po,iniciános a divulgação de livros sobre estes problemas ,montando diversas ba~ca~ na Faculda de de Letra s e nas Cantinas Universitárias; a pós o que,coTI o apoio de alguma s editoras,conseguinos manter uma Livr aria da Mulher,na nossa sala.
Aluda no início do ano,re a lizános un Cológuio sobre"Aborto e Contracepçao-em deba te-",con a presença da Associaçao de Planeamento Faniliar
de Coimbra,un Médico ,Grupos de mulheres de Lisboa,e para o qual foraD
cont a ctada s outras org ani zações de mulheres que ,no ent 2nto não poderam
comparecer"
For-;.:.n ainda projectados dois fil n es : "S a l da Terra " ,e"O Aborto não
. é un crime"-o últino dos quais foi passado na Comenora ção do Dia Internaciona l da MulheroNo 8 de Março foi ainda r enlizado_uD programa de
30 minutos na R.D.Pe-centro,o lºde a lgumas intervençoes do grupo na rádio,intervenç~o que se veio a tornar bastante difícil,após a s a íd a desta Emissora do locutor que se mostrava disposto a colaborar connosco.
Nas comemorações do 8 de Março organiza das pelo Grupo da Mulher na
Associ aç~o Académica,colabor aram ainda algumas secções-o coro nisto e
elementos da Tuna Ac a dénica . Ainda no neSDO dia 7 conseguin os que s a ísse
no Diário de Coimbra una "página da Mulher",da responsabilid a de do
Grupo.T Qobén no lº de MQio,o Grupo d2. Mulher do. A.A.C.,saíu à "rua,
dando o seu apoio.~ M anifes~açao que se re a lizou nesta cid 2.de,nostran-

do todo o seu apio aos Trabalhadores,reforçando a Unidade e a Necessi
dade de ~~a lutaen comum.
Durante o ano ,saínos' con 2Boletins (está já en preparação o n.3),
que foran vendidos na Acadeoia e eo piquetes eo algULla s zonas da cidadeoPara o 2º Boletio coneçáoos QDa experiência,p ~ra nós ioport émte,
que consistiu no conto.cto coo nulheres trabrlhadoro.s d a zone. de Coiobra,entio eo luta contra os despediDentos.Esta experiência foi seguida de outros contactos coo trabalhadoras de outras Enpresa s,trabalho
que procuraDos continuQr este ano~ Outra experiência i nportante foi o
contacto coo o projecto de uo filoe sobre a Mulher que está neste nonento a ser r ealiz a do coo o apoio do I.PGC.-e que se naterializou na
entrevista coo o Manuela 8erra o
- - p-ãra alén de ,9onta c"l;os C01:1 ~utros €Q:upo~ e oJZ,@nizaçõesdenulhe ...
~,o Grup o da Mulher,inpulsiol1ou a fÇ>ro aça(JIJde un Grupn de oulheres eo Via na do Cas t e lo,que tra ba lhayao no centro cultural desta cidade.Por iopossibilidade oonetária nao nos foi possível pa.rticipar .
do encontro Internacional de Mulheres eTI Bruxel::.s (que teve lugar eo
Seteobro dest e ano) ,pa r a o qual fonos convidad a seContinuános no entanto a ter cooo projecto estàbelecer cont ac tos coo organizações de
mulheres existentes noutros Países por trocas de experiências,revis t as, e-tc ••••
Durante o ano ,oantiveno s una~c tividade regul ar?coo ~~uniõ es se nana is ~en que for ao discut:!.das e ab2rdados v ãr ios problerlé1.s ( en~re os
quais os tena s a bordados na Exposiçao),assio cono o. planificaçao das
activid a des e
Ao longo do a.n0 9 várias n~lheres se inscreveran no GruI?0(há neste
nonento 40 fichas de inscriçao),e foi devido R participnçao activa de
tod a s elas,de toda.s nos,que o Grupo~seo qualquer tipo de sUbs:!dio(apesar do apoio técnico que a Direcçao Geral nos ten dado),pode subsistir.
3)-A necessid ade De o GRL~O DA MULHER PASSAR A SEC~ÃO:
P or tudo o que f oi já dito,te.nto no que se refere :ioportância do
~
que o Grupo se pr opoe ,c ono ~a ac tividade desenvolvid a 1pensw~os que nao
h á razão para que o Grupo continue sen estatuto def l nHl0 dentro da
Associação e que s e justifique que passe a trnbc.lhar cono una secção
desta.
Isto não é enc arado~por n6s cono una oera fornnlidade,porque não
ignoranos que ~Dn Secçao da Mulher nun Organisno Associativo é una
conquista ~uito inportante,que ~rará consigo ,seo dúvida,U!~a maior
participaçao e pero ite-se que nao nos d8batw~os dur 8.nte uo àno con
todos os problenns finnnceiros(atenuados pelo apoio · que a D.G. nos
deu),que caracteriZ 8r an a actividade do eno passado,não peru itindo
que ela se tornásse uais efectiva.
~ por isso que vos pedioos que lancen esta discussco dentro de cada una das secções para que saia da reunião una decisão que peroita
que o trabalho do Grupo seja reforçado .
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