
 

 

A UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta – agradece o convite da 

Assembleia Municipal de Faro, a qual saúda, nesta Sessão Solene de Comemoração do 

25 de Abril. 

 

As Mulheres e o 25 de abril de 1974 

Já lá vão 47 anos desde “aquela madrugada de um dia inteiro e limpo de 

onde emergimos da noite e do silêncio”, como nos dizia a nossa querida 

poeta Sophia de Mello Breyner. 

A democracia trouxe direitos para as mulheres nas leis e um ambiente que 

permitiu a participação nas transformações sociais do país, nas quais as 

mulheres tiveram um papel fundamental. Na defesa do trabalho com 

direitos, no direito à habitação, a creches para as crianças, a levantarem as 

vozes e fazerem-se ouvir nas assembleias, nas manifestações, no direito à 

terra para cultivarem no Alentejo. 

E tal como nos diz a saudosa escritora Maria Velho da Costa:  



“Elas fizeram greves de braços caídos. Elas brigaram em casa para ir ao 

sindicato e à junta. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas souberam 

dizer salário igual e creches e cantinas. Elas vieram para a rua de 

encarnado. Elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e canos de 

água. Elas gritaram muito. Elas encheram as ruas de cravos. Elas disseram 

à mãe e à sogra que isso era dantes. (…) Elas ouviram falar de uma grande 

mudança que ia entrar pelas casas. Elas choraram no cais agarradas aos 

filhos que vinham da guerra. (…) Elas aprenderam a mexer nos livros de 

contas e nas alfaias das herdades abandonadas. Elas dobraram em quatro 

um papel que levava dentro uma cruzinha laboriosa. Elas sentaram-se a 

falar à roda de uma mesa a ver como podia ser sem os patrões. Elas 

levantaram o braço nas grandes assembleias. (…) Elas disseram à mãe, 

segure-me aqui os cachopos, senhora, que a gente vai de camioneta a 

Lisboa, dizer-lhes como é. Elas vieram dos arrabaldes, com o fogão à 

cabeça, ocupar uma parte de casa fechada. Elas estenderam roupa a 

cantar, com as armas que temos na mão. Elas diziam tu às pessoas com 

estudos e aos outros homens. Elas iam e não sabiam para aonde, mas que 

iam. Elas acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o café esfriado. 

São elas que acordam pela manhã as bestas, os homens e as crianças 

adormecidas”. 

De todo este acordar de 48 anos de ditadura e obscurantismo, podemos 

dizer hoje que o estatuto social das mulheres evoluiu, que a consciência 

das mulheres como sujeitos políticos avançou, que hoje elas sabem o que 

querem. 

Contudo, estes tempos de pandemia acentuaram discriminações. 

Sobrecarregaram as mulheres com o teletrabalho e as tarefas do cuidado 

em casa, que continuam a recair, sobretudo, sobre elas. O 



empobrecimento, a precariedade e o desemprego têm um rosto feminino 

mais vincado. Tornou-se mais difícil denunciar as situações de violência, 

perante a presença mais regular dos agressores em casa. 

Os problemas na saúde e na educação exacerbaram-se, assim como as 

desigualdades sociais, em especial junto das mulheres. Os seus direitos 

tornaram-se quase invisíveis, entre o quais o direito a uma habitação 

digna.  

Neste 47º aniversário da Revolução de Abril, onde homens e mulheres 

uniram as suas vozes em revolta contra uma ditadura impiedosa e em 

esperança por um país com mais direitos, justiça e igualdade, a UMAR 

continua a estar do lado das mulheres, lutando sempre para que as 

ameaças a essa liberdade conquistada não vinguem e que os desafios 

diários sejam enfrentados em união, solidariedade e com infindável 

perseverança. 

 

25 de Abril sempre! 

Viva Portugal! 

  

 


