DO GRUPO DA MULHER 1s SECÇÕES DA ASSOCIAÇÃO ACAD]!MICA:
Em face da convocat6ria de uma reunião inter-secções,pedida por n6s

à Direcção Geral,par:: discutir a passagem deste grupo a secção,Queremos expor-vos as r az oes que nos levam a faz~-lo,bem como apresentar-vos um bala~ço sumário das actividades que desenvolvemos a o longo de
qUA.se um ano.
1)-03 OBJECTIVOS A QUE O GRUPO SE" PR_º."POS:
OpriÍrüdas por uma sociedade patriarcal e de classes ~as mulheres começaram,um pouco por todo o mundo,a organizar-se pera pôr fim ~ sua
situação de sexo oprimido,reivindicando os seus direitos,juntando-se
assim a muitos outros sectores t ambém explorados que,atrav~s da luta,
se propunham construír uma sociedade mais justa .. Englobando mulheres de
várias correntes,partidos e sectores de actividade,o movimento de mulheres ganhou peso,arrancou vit6rias importantes, adquirindo a nível
Mundial o carácter de um movimento massivo e indispensável para a luta
anti-capitalista.
Também em Portugal as mulheres t~d demonstrado a sua força e vontade
de luiar pela sua emanc ipaç ~o?particip ando das lutas do conjunto dos tra:
balhadores.mobilizanclo-se por probl emas específicos(ex.desigunldades
salariais,~on-(;racepçno e abort o ,etceo •• ) ,organizando-se e;n grupos1comissõessindic3.is,organizações politicas constituídas para a luta pela
sun lib ertação.
ConSCiell'GeS da import5.ncia desta luta e d a ne cessidade de trnzer
c ada vez maior número de mulheres para e l a ,em CoiTJ.bra,um pequeno grupocomeçou a trabalhar com este objecti-vo'oEng:uanto mulheres-estud8ntes,
que SOr.:lOS 9 pensános que 8. nossa actividade n a o podie. est ar desligada
do organismo associativo da Academia,e que por isso h avia que tra balhar aí denbro ,reforçando por outr o l a do a participação das rlUlheres-estudantes na vid~ Ass ociativa.
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Coneçano.o com [1. r e co 1 ha d o a b aJ·..xo-aSSlnn
gratuito · e ass istido,ligado a Ul:la ampla divulgaçao dos neios contr a ceptivos ,re co lhemos em Coimbra,ainda antes d·o início das auL:-.s , nais de
2500 assina tur ns .
Combinámos esta c anpanha com uma !2 xposição sobre o !ena"As "Mulheres
Rompem o Cerco"onde f nl ámos sobre asltorigens da opressn~ da Mulher';"a
Mulher no · tr abalho" ,"0 traballlO doaéstico" ,"descrimina çao sexual na
Educ~;9ão" s " aborto';"contr acepção e sexualidade ", "Pornografi a e Prostituiçao".
Ao mesno ten posinicinr.:los a divulgação de livros sobre estes proble!:las ,montando diversas ..!?.ê:.~<~ na Faculdade de Letra s e nas Cantinas Universitárias;após o que,coIJ. o apoio de alguna s editoras,conseguinos nanter uma ~ivr aria da Mulher,na. nossa sala.
Ainda no início do ano ,re a lizános um Colóq~d:.2. sobre" Aborto e Contra cepçao-eCl c1ebate-",co n a presença da Associ açao de Plnneanento Faniliar
de Coinbra,un Médic 0 9 Grupos 3e Dulheres de Lisboa,e para o q~al foran
cont actadas outras organizaçoes da mulheres que ,no ent~nto n ao poderan
cOI'lparecer ..
Forc.:: n ainda projectados -ª.Qis filnes : "Sal da Terra " ,~"O Aborto não
~ um crime"-o últino dos quais foi passado na Conenor a çao do Dia Internacione.l da_r\1!-.k!Jler."No 8 de Março foi ainda r e2.1iza do _un pr ograna de
30 oinutos na~3' o-:2,en.k2.,o lºde nlgunas int ervençoes do grupo n a rádio,intervençao que se veio a tor na r bastante difícil,após a saída desta Enissora do l ocutor que se Dostrava disposto a c ol abo r ar connos co.
Nas COneI'l OraçÕes do 8 de Ma rço organizadas pelo Grupo da Mulher na
Associação Académica,colabora r au ainda algumas secções-o coro nisto e
eleDentos da Tuna Ac adénic a.Ai nda no nesuo di.e. 7 consegui60s que saísse
no 'pi.§l~ci o de Coim~ UJ:lo. "página da Mulher" ,da r esponso.bil id Qde do
Grupo.T Enbl:1ü no lº de Maio,o G!UPO de Mulher do. A.A~C.,safu ~.. rua,
dando o seu apo io. ~ M:c.nif e sji.Qçs:.2. que se re a lizou nesta cid::.de , n ostran-
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do todo o seu apio aos Trabalhadores ,r-eforçando a Unidade e a Necess,!.
dade de una lutaen comum.
Durante o ano,saíoos con 2Boletins (está já eo preparação o n.3),
que foran vendidos na Acadenia e en piquetes en algunns zonas da cidade.Para o 2 Q Boletin coneçános una experiência,para nós inportante,
que cons isti.u no cont a cto con nulheres trabrlhadoras d a zona de Coinbra,então en luta contra os despedinentos.Est a experi~ncia foi seguida de outros contactos con tr a balhadoras de outras Enpres a s,trabalho
que pr OCUraTJ.os continuGr este cno .Outra experiência i Dp orto.nte foi o
conta cto COD. o projecto de un filDe sobre a Mulher que está neste nonento a ser r ealiz a do con o apoio do I.PoC~-e que se naterializou na
entrevista c on o Manuela 8erra o
Par a alén de cont act os COlJ. outros gr.:.~os e organiz a ções de nulheres,o Grupo dE'. l'ilulher,inpulsionou a forn açao de un Grup..u de Dulheres en Vi ana do Cas t e lo 9 que tr a ba lhayan no centr o cultural desta cidade .P or inpossibilidade nonetária nao nos foi possível participar
do encontro Int erna cional de Mulheres en Bruxe1 2s (que teve lugar en
Setenbro deste ano),p a r a o qual f ono s convid adase Continuru~os no entanto a ter cano proj ecto estabelecer cont o.c tos CaD organiza çõe s de
mulheres existentes n outros Países por trocas de e xp er iências,revist a s,etc8.~.
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Durante o ano,nantivenos una actividade re gul ar,con reuniõ e s sen an a is 5en que for an discut:i.das e ab~rdados v ários problenas (en!re os
quais os tena s abord ado s na Exposiç ao ),assin cano a planificaçao das
actividades e
Ao l ongo do an0 9 vári as r.r~lheres se inscrevoran no Grul?0(há neste
nonento 40 fichas de inscriç ao ),e foi devido ~ participaçao activa de
tod a s elas,de t odas nossque o Grupo ~se n qualquer tip o de sUbsídio(apesar do apoio técnico que a Direcçao Ger a l nos ten da do) ,pode subsistir.
3)~A n e cessid a de De o GRL~O DA MULHER PASS Jill A SEC~ÃO:
Por tudo ' o que 1'2,i já di to, t e-nto n o que se r e fere :. inp ortância do
que o Grupo se propoe ,cono à 2.ctividade desenvolvida,pens 8.no s que n~o
há razão paro. que o Grupo continue sen estatuto definHl0 dentro da
Associação e que se justifique que passe a tra ba lhar cono ~~a secção
desta.
Isto não é enc arado~p o r n6s cono una nera forna lid ad e,p orqut3' não
ignorano s que una Seoçao da Mulher llun Organisno Associativo é una
conquista nuito inportante,que trará consigo,sen dúvida~u~a naior
~artici~ação e pernite - se que não nos debatanos durante'un ano CaD
todos os probleDQS fin anceiros(atenuados pelo apoio'que a D.G. nos
deu) ,que caracteriz ar an a activida de do Cono passa.do ,não .perDi tindo
que ela se tornásse Dais efectiva.
~ por 5.sso que vos peã.inos que l an cen 'esta. disCUSSQO dentro de c a da una das secções para que saia da reuni ão ULla decisão que pernita
que o tra balho do Gru~o seja reforç ado .

