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DESTAQUES
ESPANHA Bis de Messi na goleada
do Barcelona ao Levante (4-1) - O
Barcelona goleou este domingo o
Levante por 4-1, em Camp Nou...
MÓNACO «Reagimos bem à
desvantagem mas não fomos
eficazes» - Leonardo Jardim - Apesar
da derrota frente ao Lorient (2-3)...

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Mén Non faz o retrato de mulheres sem
medo
18:04 - 19-09-2015

TURQUIA Nani marca na vitória do
Fenerbahçe frente ao Bursaspor (2-1)
- O Fenerbahçe, orientado por Vítor
Pereira, ascendeu à liderança da...
GRÉCIA «Vitória do Syriza é a
vitória do povo grego» - Alexis Tsipras
- Os gregos voltaram a dar a vitória a
Alexis Tsipras, que vai agora formar...

A- A A+

Quem são as mulheres são-tomenses em Portugal? Quantas são? Como vivem? Foi para responder a estas
questões que a Mén Non – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe promoveu, ontem, na Casa Pia
de Lisboa, o primeiro congresso. O resultado é uma fotografia marcada pela desigualdade e pelo racismo,
mas também pela coragem de desafiar a pobreza e remar contra tradições ancestrais.
No dia 19 de setembro de 1974, as mulheres são-tomenses saíram à rua para exigir a independência do
arquipélago. Esse sonho chegou mas, 41 anos depois, a igualdade efetiva permanece adiada para as
mulheres são-tomenses e portuguesas, considerou Maria Smith, presidente da Associação Mén Non, que em
crioulo significa «minha mãe» e que representa as mais de dez mil mulheres são-tomenses residentes em
Portugal.
O `sexo forte` que suporta tudo
«Em São Tomé e Príncipe as mulheres não são só mães: são matriarcas», ressalvou Maria Smith,
«comandam a economia da casa, lutam com a pobreza e gerem os conflitos familiares», explicou a A BOLA,
«conseguem tudo, suportam tudo».
«E, apesar disso, continuam a não acreditar em si próprias. Vivemos numa sociedade machista e a
conjuntura social é um obstáculo, mas não podemos ficar à espera que a sociedade nos abra as portas»,
concluiu.
Em São Tomé e Príncipe, apesar das conquistas da independência, 80% das mulheres ganha menos do que

Marido obrigou-a a falhar os
jogos da Seleção Iraniana...
PARA LÁ DO QUE SE VÊ Cedo apaixonou-se
pelo futebol, num país cujo desporto é vedado às
mulheres. Destemida, os seus movimentos rápidos...
ESTILOS E ESPANTOS O
número dez tem no futebol um
simbolismo especial. Desde o...
OLHARES O Porto-Benfica deste domingo joga-se
dentro de uma pirâmide com três dimensões: - a da
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os homens e um terço diz já ter sido vítima de violência doméstica. Em Portugal, a situação também não é
animadora. Segundo o governo, as mulheres ganham menos 18% que os homens e, só em 2014, 40 mulheres
foram assassinadas pelos companheiros: estatísticas que vêm recrudescendo de ano para ano.

face visível e imediata à perceção pública – aquela...

DESPORTO
NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Direitos e obstáculos

MAIS VISTAS

«Em Portugal, por exemplo, preocupa-nos os obstáculos que estão a ser criados à Interrupção Voluntária da
Gravidez (IVG) que, à semelhança do que acontece em São Tomé, empurram as mulheres para a
clandestinidade», disse a líder da Mén Non, que recentemente subscreveu uma iniciativa contra as recentes
alterações à lei da IVG.
A mesma opinião partilha a presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM),
Alexandra Silva, que vai mais longe e fala de «obstáculos inconstitucionais».
«Estas alterações à lei vêm impor a consulta obrigatória de quatro especialistas, deixando um espaço de
quatro a cinco semanas para quatro consultas que incluem psicólogos e assistentes sociais», argumenta a
dirigente da PpDM. «Por outro lado, estas mulheres vão ser as únicas grávidas a pagar taxas moderadoras, o
que vem expor a sua vida privada na hora do pagamento. Isto não é correto: é uma invasão do Estado à vida
privada», denunciou.

MAIS COMENTADAS

MAIS DO DIA

1. Carrillo quer sair em janeiro

2. Ashely Graham, a modelo XL que fez história no
desporto
3. Lopetegui ironiza com queixas de Rui Vitória
4. «Danilo Pereira esteve no Sporting!» - Carlos
Pereira
5. FC Porto vence Benfica (1-0) com golo de André

MUNDOS
NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Dupla discriminação

MAIS VISTAS

Para Alexandra Silva, as mulheres são-tomenses estão numa posição especialmente fragilizada, uma vez
que, na sua maioria, recebem salários baixos e trabalha em horários atípicos, não tendo tempo para se
organizar, estudar e estar com os filhos. Por outro lado, considera que as são-tomenses são vítimas de uma
«dupla discriminação».
«Se todas as mulheres são discriminadas pelo simples facto de serem mulheres, as são-tomenses são
também discriminadas pela cor da pele e pela nacionalidade», explicou a presidente da PpDM, «sabemos de
casos em que as qualificações superiores destas mulheres que não são reconhecidas no mercado de trabalho
por motivos racistas».

MAIS DO DIA

1. Corpos de 50 bebés encontrados
em lixeira

2. «Vitória do Syriza é a vitória do povo grego» Alexis Tsipras
3. Vitória do Syriza sem maioria absoluta
4. Syriza vence e irá formar governo com os Gregos
Independentes
5. Papa encontrou-se com Fidel e ofereceu-lhe um
livro sobre humor

A história de como se invertem estas situações, insiste Maria Smith, vem escrita no feminino: «As mulheres
têm de acreditar nelas próprias: ao longo destes 40 anos chegámos longe, mas podíamos ter conseguido
muito mais se não fossemos só personagens secundárias. Temos de ser protagonistas», concluiu.
Fotos António Azevedo/ASF
António Santos

MAIS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Santana empata
com Caixão Grande
e permite fuga do
Sporting Praia-Cruz
15-09-2015 - 10:20

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. O Caixão
Grande travou a série vencedora do...

Dupla do Benfica
convocada para
defrontar São Tomé
e Príncipe em jogo...
29-08-2015 - 16:49

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. Para o...

16:34 26-08-2015

Vitória do Riboque vence (2-1)
Sporting Praia Cruz em jogo
transmitido na TV
12:14 04-08-2015

Praia-Cruz é o campeão da primeira
volta
16:40 27-07-2015

Santana vence (2-0) líder Sporting
Praia-Cruz e campeonato ganha vida
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