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Mais um ano decorrido, mais uma comemoração do 8 de Março dia Internacional da Mulher que 
comemoramos neste magnifico espaço do Teatro da Figuras. 

Mais que uma data Histórica, que as mulheres de todo o mundo não deixam de comemorar, este 
dia, constitui sobretudo um marco da luta pela emancipação e igualdade, luta das mulheres por 
direitos universais alienáveis. 

Muitas organizações de mulheres, comemoram esta data pelo simbolismo que encerra, o MDM, 
comemora-a pelo simbolismo, pelo seu peso histórico no contexto da luta dos trabalhadoras/es, 
por direitos, contra a exploração, no contexto da luta específica das mulheres pela sua 
emancipação e igualdade. 

Mas também pelo exemplo, de determinação e coragem, que esse punhado de mulheres deu au 
mundo em 1857 em Nova-Iorque, que mesmo reconhecido e oficializado 63 anos depois, não 
deixou de constituir exemplo de força, que a partir de então muitas mulheres tomaram em suas 
mãos. Desse ato de coragem nasceu o 8 de Março dia internacional da mulher. 

O MDM, Movimento democrático das mulheres, organização de mulheres que nasceu em 1968, 
cuja história de luta remonta aos tempos negros do fascismo, desde então o MDM, assumi-o 
compromisso com as mulheres do nosso país, não deixando de ser solidário com todas as mulheres 
do mundo, na defesa dos direitos da igualdade na lei e na vida, pelo progresso e desenvolvimento, 
pela justiça social e pela paz. 

O debate das ideias constitui para o MDM, uma prática de todos os dias, usando-o como arma 
contra o obscurantismo e a indiferença com que ainda hoje as mulheres se confrontam, 
procurando a sua justa valorização em todas as áreas da vida. 

E é este movimento, atento à vida, experimentado na luta pela emancipação, igualdade e 
valorização do papel da mulher na sociedade, que tem núcleos espalhados por todo o pais, que 
assume um papel de interlocutor junto dos órgãos do poder central e local, que revindica participar 
e ser ouvido na definição das políticas, que de forma directa ou indirecta tem relação com a 
situação e os direitos das mulheres, que não deixa de intervir junto das estâncias internacionais no 
mundo, no âmbito da FDIM, Federação Democrática e Internacional de Mulheres, organismo onde 
tem acento desde 1968 

E é este movimento, juntamente com este vasto conjunto de apoios, que vão desde sindicatos, 
órgãos autárquicos, músicos, artistas, trabalhadoras/es do Teatro Municipal de Faro, os que aqui 
prestam serviço não sendo funcionários e a sua Administração; que desde 2008, aqui constrói este 
momento político/cultural, com o objectivo de comemorar o 8 de Março Dia Internacional da 

 



 
Mulher. 

Mas, sem todas as centenas de mulheres, homens e jovens que aqui estão presentes todos os anos, 
para comemorarem o 8 de Março dia internacional da mulher, certamente este objectivo não se 
atingiria, com o vigor e a força que ano apos ano se consolida e reforça! 

É portanto justa e sentida, a calorosa saudação e o nosso muito obrigado, que a todos 
endereçamos, assim como saudamos neste 8 de Março de 2017, todas as mulheres do Algarve, do 
País e do Mundo, nomeadamente as que de forma violenta sofrem e são vítimas, das guerras de 
agressão promovidas pelo imperialismo. 

O tempo presente, podemos considera-lo um tempo novo, propicio a dar uma oportunidade à 
esperança de uma vida melhor, um tempo construído pela luta dos trabalhadoras/es e do povo, 
para o qual as mulheres deram um valioso contributo, tempo ainda curto em que as dificuldades 
não faltam, tempo em que se deram passos na recuperação de direitos que tinham sido sonegados 
pelo anterior governo, pelos quais as mulheres tanto tem lutado. 

O nosso objectivo, para além de não deixarmos que este tempo regrida, ou mesmo de nos 
conformar e por aqui ficar, tem de ser o de avançar muito mais, se é facto que recuperamos 
direitos, tantos outros há para recuperar, consolidar e tantos outros para conquistar. A arma que 
temos disponível para o fazer, para além da razão que nos assiste, é sem dúvida a luta; a mesma 
que fez com que ate aqui chegasse-mos, ela é a ferramenta que não podemos esquecer em casa, e 
que temos que usar no nosso dia-a-dia. 

As razões para que assim seja estão presentes e é pertinente perguntar: 

Cumpre-se o direito ao trabalho, e à igualdade salarial para trabalho igual? 

A maternidade e a paternidade, os mais e melhores apoios às crianças nas escolas, as creches, e 
tempos livres, os direitos das mulheres à segurança social em situação de desemprego, na 
maternidade, doença profissional, pobreza e velhice, estes e tantos outros problemas, que afectam 
e muito a vida das mulheres, estão resolvidos que baste?- 

- A violência contra as mulheres nas várias vertentes, regredi-o?- ou antes pelo contrário, o mapa 
de violência continua a aumentar. E a descriminação no trabalho entre homens e mulheres e em 
muitas outras vertentes da vida; será que esta resolvido tal flagelo?  

Será que tanto revindicamos, por sermos serem insatisfeitos ou mal-agradecidos? Ou será pois, 
porque apesar de avanços significativos, muitos deles inscritos em letra de lei, próprios de uma 
democracia que a revolução de Abril deu à luz há mais de 40 anos, muita coisa à por cumprir? 

Não! Não pararemos; este tem que ser o contributo das mulheres portuguesas, para que a 
democracia se reforce e cumpra o seu papel, se reforce e progrida para uma democracia avançada, 
caminhando pelos caminhos que Abril desbravou, para a construção de um pais onde seja bom 

 



 
viver, trabalhar e amar! 

Das pertinentes constatações e interrogações, importa sobretudo passar à acção, entre muitas 
outras já realizadas, pensadas e planificadas, destacamos uma delas que esta inserida nas 
comemorações deste 8 de Março, a realizar em lisboa sábado dia 11 de Março. Uma manifestação 
nacional de mulheres, uma comemoração do dia internacional da mulher em festa e em luta, uma 
manifestação de mulheres, a que os homens seus companheiros são bem-vindos. Para a 
participação nesta iniciativa deixa-mos aqui o convite. 

Uma manifestação porquê? As razões são imensas e é uma oportunidade para dizer bem alto, 
temos que continuar a dar razão e conteúdo à esperança!  

 Não fazemos lutas sem razão! Lutamos por razões pertinentes e objectivas! Porque é possível 
construir um país desenvolvido e socialmente justo, onde as flagrantes desigualdades se esbatam 
definitivamente. 

Porque não há igualdade sem condenar a guerra e defender a paz, no respeito pelo direito 
internacional. É preciso denunciar; as manobras militares da NATO no norte da europa e a 
crescente ameaça militar do imperialismo, que fazem perigar e desequilibrar as forças sociais e 
políticas do mundo, criando condições e ambiente para a eclosão de uma nova guerra mundial -que 
é preciso evitar a todo o custo. 

Porque não estão resolvidos muitos dos problemas mais urgentes da vida das mulheres, problemas 
específicos inseridos na igualdade de género e muitos outros que, sendo a mulher que em grande 
parte os carrega, atingem também a família e beliscam a democracia. 

Porque não há igualdade sem desenvolvimento, sem abater assimetrias, promover o alargamento 
da produção Nacional, criar mais postos de trabalho, combater o desemprego, (a maioria dos 
desempregados são mulheres), acabar com a precaridade no trabalho, que não é mais que outra 
forma de desemprego encapotado, criar mais postos de trabalho que permitam mais mulheres na 
vida activa e que proporcionem o aproveitamento das qualificações da mulher, como condição para 
o desenvolvimento do país 

Porque não pode haver igualdade sem olhar o feminino da vida, lutamos; mas não fazemos lutas 
sem razão! Fazemo-las em prol dos nossos direitos e da nossa condição de mulheres, mas não só, 
temos a consciências que as nossas lutas são também parte integrante da luta de um povo, que 
quer ser verdadeiramente livre, num pais de democracia e progresso, de igualdade e justiça social 

Viva O Movimento Democrático Das Mulheres! 

VIVA O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES 

 


