Dia 19 de novembro, às 16h30, na Fundação Castro Alves

TERESA MORAIS COM MULHERES FAMALICENSES
PARA TERTÚLIA COM CHÁ
Feminista assumida, Teresa Morais é o rosto principal da primeira
iniciativa do Movimento das Mulheres Social Democratas de Famalicão.
A deputada pelo PSD à Assembleia da República participa no próximo
sábado, 19 de novembro, a partir das 16h30, na Fundação Castro Alves,
em Bairro, numa ‘tertúlia com chá’ subordinada ao tema “A participação
da mulher na vida pública e cívica – fragilidades e oportunidades”.
Teresa Morais tem um longo currículo nesta matéria. Basta recordar que
na última legislatura foi Secretária de Estado da Igualdade e depois
Ministra com essa pasta, tendo-se dedicado principalmente à luta pela
igualdade de género em meio laboral e ao combate à violência
doméstica.
“Verificamos um aumento da representação das mulheres em cargos
públicos e na vida social, contudo, ainda estamos aquém do esperado,
pelo que o Movimento das Mulheres Social Democratas de Famalicão
quer pôr o dedo na ferida e discutir este tema entre mulheres e com
os homens da sociedade em geral”, explica Maria Manuel Martins,
coordenadora deste movimento apresentado publicamente a 24 de
outubro último.
A tertúlia estará assim centrada em dois objetivos: refletir sobre
a intervenção das mulheres na vida pública e motivar as mulheres
a participar ativamente na vida pública e social do nosso município.
Programa
16h30 – Boas vindas e visita ao Museu da Fundação Castro Alves
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17h00 – Chá
17h30 – Tertúlia com a presença de Teresa Morais

Confirmação de presenças através do endereço: psd@psdfamalicao.pt e
por telefone 252 323 794

Vila Nova de Famalicão, 14 de novembro de 2016
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