
8 de Março de 2021 – DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Elas – as nossas Mulheres

Falemos, pois, delas! A 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, falemos das que merecem não ficar

esquecidas. As que abriram caminho, quebraram preconceitos, forçaram a existência de um novo

quadro jurídico, as pioneiras da luta pela igualdade de direitos da mulher portuguesa. Ajudaram a

combater a Monarquia, ajudaram a implantar a República, numa difícil e tantas vezes

incompreendida partilha, já que essas lutas eram só de homens, valentes nos seus princípios

republicanos, mas assumidamente anti-feministas. Em 1909, Raúl Proença afirmava “(…) que tenham

voto, está bem. Que tenham direitos políticos, é justo… mas mais importante do que Mulher Livre é

ser Mulher Honesta.”

Foi neste ambiente que se movimentaram e fundaram o Grupo Português de Estudos Feministas,

com o objetivo de difundir os ideais da emancipação feminina; foi neste ambiente que escreveram o

Manifesto Feminista; foi neste ambiente que criaram a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas,

contra a discriminação do sexo feminino na vida pública e privada.

Elas, mulheres letradas num país com 80% de mulheres analfabetas, foram desacompanhadas pelos

seus parceiros políticos e abandonadas (ou traídas?) pela própria República que as esqueceu na

Constituição de 1911 a qual, numa falsa aparência de consagração da igualdade entre homens e

mulheres, se referia apenas e só aos homens.

Por isso as escolhemos e vos deixamos os seus nomes, para que sejam sempre lembradas com

respeito pelo muito que lhes devemos hoje.

Destacamos, entre algumas outras:

Adelaide Cabete – umas das primeiras obstetras portuguesas

Ana de Castro Osório – escritora, autora do Manifesto Feminista

Carolina Beatriz Ângelo - médica e a primeira mulher a votar (dada a sua condição de viúva

exigiu ser considerada “chefe de família”)

Maria Veleda – professora (lutou pela educação das crianças e direitos das mulheres)

A par deste tributo reconhecido a quem se afirmou Mulher de pleno direito, no passado, queremos

saudar especialmente, neste dia, as nossas associadas, exortando-as a uma partilha ativa e solidária,

juntamente com os nossos associados, dos valores celebrados neste Dia Internacional da Mulher, dia

8 de Março.
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