DIA INTERNACIONAL DA MULHER – 8 DE MARÇO
Memórias

As primeiras reivindicações das mulheres para exercerem o direito de voto
apareceram ainda no fim do século XVIII, dentro do espírito igualitário da Revolução
Francesa. No entanto, só no final do século XIX, é que o Feminismo se afirmou como
movimento social e político, no qual algumas mulheres arriscaram a liberdade e até a vida.
A luta pelo direito de voto foi uma luta de muitas gerações, acompanhada de uma
progressiva conquista de outros direitos sociais.
Em Portugal, existiram vários movimentos feministas ao longo do século XX, mas o
caminho foi lento e constantemente contrariado pelo poder político. Em 1912, uma única
mulher – médica – conseguiu votar, mas foi um caso de aproveitamento inteligente da lei!
Em 1931, foi reconhecido o direito ao voto para as mulheres com cursos superiores.
Depois da Revolução do 25 de Abril de 1974, o direito ao voto foi alargado a todas as
mulheres, em pé de igualdade com os homens.
Em muitos países, votar é um direito constitucional!
Em muitos países, as mulheres podem festejar no dia 8 de março o aniversário da
sua vitória!
Em muitos outros países, o Dia da Mulher e votar continuam a ser um sonho!

HISTÓRIA
No dia 8 de março de 1857, 129 mulheres foram queimadas vivas dentro de uma
fábrica têxtil de Nova Iorque, apenas por estarem a lutar por melhores condições de
trabalho! Elas reivindicavam o direito à licença de maternidade, a redução da jornada de
trabalho e salários iguais aos dos homens.
Para lembrar esta data e comemorá-la como um marco da luta das mulheres, em
1911, a ONU instituiu o dia 8 de março como DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

SUFRÁGIO FEMININO
O direito ao voto foi concedido pela primeira vez às mulheres, em anos diferentes
consoante os países:
- em 1893 na Nova Zelândia;
- em 1906 na Finlândia;
- em 1913 na Noruega;
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- em 1915 na Dinamarca;
- em 1917 na URSS e Países Baixos;
- em 1918 na Alemanha e na Áustria;
- em 1919 na Polónia, na Suécia e na Checoslováquia;
- em 1920 nos EUA;
- em 1928 na Grã-Bretanha;
- em 1930 na África do Sul;
- em 1934 na Turquia;
- em 1940 no Canadá;
- em 1944 na França;
- em 1945 na Itália, no Japão e na Hungria;
- em 1946 na Albânia e na Jugoslávia;
- em 1947 na Bulgária e na China;
- em 1948 na Bélgica e em Israel;
- em 1955 no México;
- em 1959 em Marrocos, na Roménia e no Chipre;
- em 1964 no Iraque e em Malta;
- em 1971 na Suíça;
- em 1974 em Portugal, na Espanha e na Jordânia.

A todas as mulheres desejo um Feliz Dia!

8 de março de 2018

Mª José Café
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