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SAUDAÇÃO POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

Considerando que no passado dia 8 de março se comemorou o DIA DA 
MULHER; 

Considerando que a justa luta das mulheres por melhores condições de 

vida, pelos direitos políticos e económicos, pela igualdade é, ainda, hoje 
uma realidade de que, infelizmente, se não vislumbra o seu fim; 

Considerando que a ideia de criar o Dia da Mulher surgiu, na Europa e nos 

Estados Unidos, nos finais do século XIX e inícios do século XX, no contexto 

das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho e, então, 
também pelo direito ao voto, defendido pelas sufragistas; 

Considerando que, de acordo com alguns relatos, a primeira vez que o dia 

da mulher foi comemorado, tal terá sido em 1909, nos Estados Unidos da 

América, assinalando o aniversário de uma greve que terá ocorrido, no ano 

anterior, em Nova Iorque, realizada pelas operárias do sector do vestuário 
que lutavam por melhores condições de vida; 

Considerando que também em março de 1917, na Rússia, houve uma greve 
de trabalhadoras russas do setor de tecelagem; 

Considerando que, pelo menos, desde 1911 que o dia da mulher é 

comemorado em países como a Áustria, a Dinamarca, a Alemanha e a 

Suíça, com o intuito de reivindicar e exigir os direitos de votar e ser votada, 

de trabalhar, de receber educação vocacional e, também, o fim da 
discriminação no trabalho; 

Considerando que na década de setenta do século XX, a ONU declarou 1975 

como ANO INTERNACIONAL DA MULHER e o dia 8 de março como DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER, tendo como objetivo lembrar as conquistas 

sociais, políticas e económicas das mulheres, independentemente de 

divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, económicas ou políticas; 

Considerando e recordando as palavras, atuais, de S. João Paulo II, quando 

por ocasião da IV Conferência Mundial sobre a mulher, se dirigiu às 

mulheres nos seguintes termos: “ (...) gostaria de me dirigir a cada mulher, 

para refletir em comum sobre os problemas e perspetivas da condição 

feminina no nosso tempo, detendo-me em particular sobre o tema essencial 

da dignidade e dos direitos das mulheres (...) Obrigada a ti mulher 

trabalhadora, empenhada em todos os setores da vida, social, económica, 

cultural, artística, política, pela contribuição indispensável que dás à 

elaboração de uma cultura capaz de conjugar razão e sentimento, a uma 
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conceção da vida sempre aberta ao sentido do "mistério", à edificação de 

estruturas económicas e políticas mais ricas de humanidade"; 

Considerando e recordando, ainda, as palavras do Papa Francisco que 

quando questionado sobre as diferenças entre o homem e a mulher na 

sociedade, responde com frequência: " A dignidade humana é igual para 

todos os seres humanos: quando piso a dignidade do outro, estou a pisar a 

minha própria dignidade (...)"; 

 

Considerando, finalmente, que no passado dia 8 de março se comemorou, 
uma vez mais, o DIA INTERNACIONAL DA MULHER; 

A Assembleia de Freguesia de Arroios (Lisboa) reunida pela primeira vez, 
após aquela data, hoje, dia 29 de abril de 2022, delibera: 

1 – Saudar na pessoa da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de 

Arroios (Lisboa) e das demais mulheres eleitas para os órgãos desta 

Freguesia, todas as mulheres, em especial as da Freguesia de Arroios 

(Lisboa), que legítima e permanentemente lutam pela igualdade no plano 
social, económico, cultural, político e de género; 

2 – Saudar as mulheres que hoje continuam a sua luta integrando as várias 

estruturas sindicais, sociais, culturais, económicas e políticas, 

nomeadamente os órgãos do Poder Local Democrático, com especial relevo, 

atento o carácter deste órgão, das mulheres que integram conjuntamente e 

maioritariamente a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia de 

Arroios (Lisboa), enquanto eleitas e representantes da população desta 
freguesia; 

3 – Manifestar o seu apoio e incentivo à participação das mulheres na 

política, nomeadamente nos órgãos autárquicos e, consequentemente 

congratular-se pelo facto de os membros eleitos da Assembleia de 

Freguesia de Arroios (Lisboa) serem, neste mandato, compostos por uma 

maioria de mulheres, nomeadamente na generalidade dos partidos que a 
integram. 

Lisboa, 29 de abril de 2022. 
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