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No passado dia 8 de março comemorámos o Dia Internacional da Mulher. 

O assinalar deste Dia, Proposto em 1910 por Clara Zetkin – revolucionária alemã, tem um 

profundo significado histórico e uma renovada atualidade que importa dar a conhecer às 

novas gerações.  

Fazer emergir a luta organizada das mulheres, em cada país, contra a exploração e opressão; 

lutar pela conquista dos direitos económicos, sociais, políticos e culturais; pela 

transformação da condição social das mulheres e pela sua emancipação.  

Este é mais um dia para dar força à luta de todos os dias. 

 

 Tem havido desde sempre um longo caminho percorrido, pelo reconhecimento dos direitos 

das mulheres, na lei e na vida, pelo desenvolvimento, contra a guerra e pela paz. 

 

Em Portugal, a primeira manifestação do dia 8 de março realiza-se na cidade do Porto em 

1962 por um grupo de mulheres democratas e a partir de 1969 é assinalado pelo MDM - 

Movimento Democrático de Mulheres. 

 

No entanto, e tantos anos volvidos, as desigualdades, discriminações e violências sobre as 

mulheres permanecem como uma realidade no mundo contra as quais é necessário 

continuar a denunciar. 

Em Portugal, muitos dos avanços, nos direitos das mulheres, plasmados na sua forte 

participação no mundo do trabalho, em áreas como a cultura, a educação, a saúde, a 

ciência e investigação, são acompanhados por obstáculos que permanecem e que impedem 

a igualdade no trabalho e a na vida patentes na precariedade laboral, na desvalorização do  
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trabalho das mulheres, das suas competências e carreiras.  

 

Comemorar o 8 de março é dar força à luta das mulheres de todos os dias na exigência de 

igualdade no trabalho e na vida, pelo cumprimento dos seus direitos.  

Os órgãos de poder aos seus mais variados níveis tem responsabilidades na promoção da 

igualdade no trabalho e na vida e pelo cumprimento dos direitos das mulheres.  

Os órgãos autárquicos pela sua proximidade à população devem assumir as 

responsabilidades nas suas esferas de competência na promoção dos direitos das mulheres, 

na valorização da sua participação aos vários níveis da vida local. 

 

Nesta data, a bancada da CDU, eleita na freguesia do Castelo, saúda todas as mulheres. 

As trabalhadoras da autarquia, delegadas e dirigentes sindicais; dirigentes de organizações; 

todas as mulheres que vivem, estudam e trabalham e que assim contribuem para o 

desenvolvimento e afirmação do seu concelho e freguesia; apelando a que com toda a sua 

determinação, coragem e confiança no futuro, honrem este Dia, honrando desta forma 

todos aqueles que lutam diariamente por uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

Os eleitos da CDU, reunidos em Sessão de Assembleia de Freguesia do Castelo, deliberam, 

após aprovação deste documento, dar conhecimento: 

_ Câmara e Assembleia Municipal do concelho de Sesimbra; 

_ Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género; 

_ Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género; 

_ Movimento Democrático de Mulheres 

_ Comunicação Social Local e Regional. 
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OS ELEITOS DA CDU, 

 

 


