
CELEBRAR O 
8 DE MARÇO 2017 

AFIRMAR
A URGÊNCIA

DA IGUALDADE 

MANIFESTAÇAO 
NACIONAL DE 

MULHERES
A voz das mulheres

pela igualdade. Direitos. 
Desenvolvimento. Paz.
11 DE MARÇO (SÁBADO)
14H30 · ROSSIO, LISBOA

O PCP apela às mulheres para que transformem 
a comemoração do Dia Internacional da Mulher 

numa grande jornada de afirmação do valor da sua 
participação, na determinação da sua luta

pelo cumprimento dos seus direitos, pela igualdade, 
na lei e na vida, num Portugal mais justo e soberano.

Há fortes razões para as mulheres celebrarem
esta data, respondendo positivamente ao convite

do Movimento Democrático de Mulheres, 
participando na
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