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Boletim Informativo
Este mês falamos de...
Serviços:

Mulheres...Em 1975 as Nações Unidas começaram a celebrar o 8 de março como Dia
Internacional das Mulheres. Nesse ano foi realizada a Iª Conferência Mundial sobre as Mulheres,
no México, seguindo-se a Década das Nações Unidas para as Mulheres entre 1975 e 1985.
Este dia simboliza, em todo o mundo, a vontade de alcançar a igualdade entre mulheres e
homens a todos os níveis da vida cívica, política, económica, social e cultural.
Nesse dia faz-se o balanço dos progressos já alcançados e também das mudanças que ainda é
necessário promover face às situações de discriminação que persistem nos nossos dias. (In 8 de
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8 de Março : dia internacional
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histórias / Conselho Estadual
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20 Mulheres para o século XX
O Sec. XX marcou a entrada das mulheres na
História e pôs fim à crença segundo o qual as
mulheres “eram aquela metade de uma espécie
de mamíferos que se destina aos nascimentos.”
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Este artigo recupera a história do
Dia 8 de março e as distorções que
têm sido feitas sobre ele e sobre a
luta feminista.
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