Março, marçagão...
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O mês de março traz consigo a promessa da primavera.

O mês de março traz consigo, no dia 8, a promessa de manutenção da lembrança do papel
determinante que as mulheres têm, historicamente, e na sociedade atual. Se se justicfica a
comemoração deste dia? Cito, Michelle Bachelet, a diretora-executva da ONU Mulher, "Em
todo o mundo, as mulheres continuam a ganhar menos que os homens para executar o mesmo
trabalho. Em muitos países, elas também têm acesso desigual à terra e aos direitos de
herança. E, apesar de avanços notórios, as mulheres representam apenas 19% das
legislaturas, 8% dos negociadores da paz e apenas 28 mulheres ocupam cargos de chefe de
estado ou de governo"
. A comemoração deste dia é , sem dúvida, determinante para que a igualdade de género seja
uma realidade, assim como o empowerment da mulher.

O mês de março traz a celebração da poesia a 21.

O mês de março traz, por via do Plano Nacional de Leitura, a Semana da Leitura e, esta
semana, traz às escolas a cooperação e a solidariedade. No nosso agrupamento, decorre de
19 a 22, de modo a integrar o Dia Mundial da Poesia. Do plano de atividades constam
worshops e exposição sobre BD, atividades de animação e promoção da leitura, um encontro
com a escritora Beatriz Lima, que apresenta o seu livro, Anjo de Cristal, a feira "Toma lá, dá cá"
que promove a troca de livros usados, e sessões de poesia: pelas ruas de Cuba há "poesia à
solta" pelos alunos do Clube de leitura e Noite de poesia "Ler a 2 em diferentes línguas". As
atividades decorrem na Biblioteca Escolar e na Biblioteca Municipal e resultam da programação
realizada pela Rede de Bibliotecas do Concelho de Cuba. Brevemente divulgaremos o
calendário de atividades.

Participa!

Março, marçagão: leituras, mulher, poesia, solidariedade e cooperação.
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