
Dia Internacional da Mulher – 8 de março 

 

Neste dia, do ano de 1857, as operárias têxteis de uma fábrica de Nova 

Iorque entraram em greve, ocupando a fábrica, para reivindicarem a redução 

de um horário de mais de 16 horas por dia para 10 horas. Estas operárias que, 

nas suas 16 horas, recebiam menos de um terço do salário dos homens, foram 

fechadas na fábrica onde, entretanto, se declarara um incêndio, e cerca de 

130 mulheres morreram queimadas. Em 1910, numa conferência internacional 

realizada na Dinamarca, foi decidido, em homenagem àquelas mulheres, 

comemorar o 8 de Março como "Dia Internacional da Mulher". 

 

Maria Veleda (1871-1955) 
Professora, feminista, republicana, 
 livre-pensadora e espiritualista 

 

 

Em Portugal, sabias que… 

  

 Maria Veleda foi uma mulher pioneira 

na luta pela educação das crianças e os direitos das 

mulheres e na propaganda dos ideais republicanos, 

destacando-se como uma das mais importantes dirigentes do primeiro movimento 

feminista português. 

 Consciente da situação de desigualdade em que as mulheres viviam, 

numa sociedade conservadora e pouco aberta à mudança, iniciou, nos primeiros anos do 

século XX, um dos maiores combates da sua vida: defender a igualdade de direitos 

jurídicos, cívicos e políticos entre os sexos. Numa época em que as mulheres estavam, 

por imperativos económicos, sociais e culturais, confinadas à esfera doméstica, criou 

cursos noturnos no Centro Republicano Afonso Costa, onde era professora do ensino 

primário, e nos Centros Republicanos António José de Almeida e Boto Machado, para 

as ensinar a ler e a escrever e as educar civicamente, preparando-as para o exercício de 

uma profissão e a participação na vida política.  

 Maria Veleda dedicou a vida aos ideais de justiça, liberdade, igualdade 

e democracia e empenhou-se na construção de uma sociedade melhor, onde todos 

pudessem ser felizes. Semeou ideias, iniciou processos de mudança nas práticas sociais 

e lançou o debate sobre os lugares, os papéis e os poderes de mulheres e homens num 

mundo novo. 
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