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“Os dias em que os homens idosos decidem o que uma
mulher faz com o seu corpo já se foram há muito. Os
tempos mudaram para melhor".

Justin Trudeau, 
Primeiro-ministro canadiano
Angela Merkel, Chanceler alemã

“As mulheres pertencem a todos os lugares onde as
decisões estão a ser tomadas.”

Ruth Bader Ginsburg, Juiz do
Supremo Tribunal de Justiça dos
Estados Unidos Hillary Clinton,
Secretária de Estado dos Estados
Unidos (2009-2013

„ Ser poderosa é como ser uma senhora. Se tiveres de dizer
às pessoas que és, não és. Eu animo-me sempre
imensamente se um ataque é particularmente feroz
porque penso, bem, se eles atacarem alguém
pessoalmente, isso significa que não lhes resta um único
argumento político". 

Margaret Thatcher, primeira
Primeira-ministra do Reino Unido 
Michele Bachelet, Presidente do
Chile

"Os direitos humanos são direitos das mulheres, e os
direitos das mulheres são direitos humanos".

Hillary Clinton, Secretária de
Estado dos Estados Unidos
(2009-2013)
Golda Meir, a quarta
primeira-ministro de Israel 

"Muitos homens na política despertaram subitamente para
a questão das mulheres na política quando se
aperceberam: ei, há votos nisto!"

Theresa May, Primeira-ministra do
Reino Unido (2016-2019)
Sebastián Piñera Ex-presidente do
Chile, 2010

"Se quiser que algo seja dito, pergunte a um homem. Se
queres que algo seja feito, pergunta a uma mulher".

Margaret Thatcher, primeira
Primeira-ministra do Reino Unido 
Tony Abbot, primeiro-ministro
australiano 

"Que sejam as gerações futuras a dizer que fomos nós que
nos levantamos. Que digam que fomos as primeiras a viver
num mundo onde todas as raparigas podem aprender e
liderar sem medo".

Malala Yousafzai, Ativista
paquistanês e laureado com o
Prémio Nobel 
Vladmir Putin, Presidente da
Federação Russa 
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No que respeita aos sexos, o homem é por natureza
superior e a mulher inferior, o governante masculino e o
súbdito feminino".

Aristoteles, Filósofo grego Barack
Obama, Presidente dos Estados
Unidos 2008-2016

"Eu sei que, como todas as mulheres do povo, tenho mais
força do que pareço ter".

Evita Peron, Primeira Dama da
Argentina
Angela Merkel, Chanceler Alemã

"Não há maior pilar de estabilidade do que uma mulher
forte, livre e educada".

Angelina Jolie, atriz
Jimmy Carter, Presidente dos
Estados Unidos 1977-1981

"Há agora muitas mulheres que pensam: 'Certamente já
não precisamos de feminismo, estamos todas libertadas e
a sociedade está a aceitar-nos como somos'. O que é tudo
uma treta. Não é de todo verdade".

Yoko Ono, artista
Vladimir Lenin

Há um lugar especial no inferno para as mulheres que não
ajudam outras mulheres".

Madeline Albright, primeira mulher
Secretária de Estado dos EUA
(1997-2001)
Karl Marx

"Nenhum país pode florescer verdadeiramente se abafar o
potencial das suas mulheres e se privar das contribuições
de metade dos seus cidadãos".

Michelle Obama, Primeira Dama
dos Estados Unidos 2008-2016
John Legend, músico

"Eu chamo-me a mim própria feminista. Não é a isso que se
chama alguém que luta pelos direitos da mulher?"

The Dalai Lama
Alan Alda, ator

"Penso que [misoginia] é como uma doença que precisa de
ser curada. E se pudéssemos erradicar a poliomielite, não
vejo porque é que não podemos erradicar a misoginia".

Alan Alda, actor
Justin Trudeau, Primeiro-ministro
canadiano 

"Todos os homens devem ser feministas. Se os homens se
preocupam com os direitos das mulheres, o mundo será
um lugar melhor. Estamos melhor quando as mulheres têm
poder - isso conduz a uma sociedade melhor".

John Legend, músico
Ruth Bader Ginsburg, Juiz do
Supremo Tribunal de Justiça dos
Estados Unidos

"Todos os que conhecem algo da história também sabem
que grandes revoluções sociais são impossíveis sem o
fermento feminino. O progresso social pode ser medido
precisamente pela posição social do sexo justo (incluindo
as simples)". 

Karl Marx
Margaret Thatcher, primeira Primeira
Ministra do Reino Unido

“A secção feminina do exército proletário é particularmente
importante... o sucesso de uma revolução depende da
medida em que as mulheres nela participam".

Vladimir Lenin
Hillary Clinton, Secretária de Estado
dos Estados Unidos (2009-2013)

"Não há dúvida na minha mente que uma mulher está mais
inclinada à paz do que um homem, por isso penso que
podemos avançar para a paz se as mulheres obtiverem
cada vez mais posições no parlamento e mais e mais
posições como presidente".

Jimmy Carter, US Presidente dos
Estados Unidos 1977-1981
Theresa May, Primeira Ministra do
Reino Unido (2016-2019)
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"É inaceitável que as mulheres desempenhem um papel
decisivo no apoio à nossa sociedade, mas, ao mesmo
tempo, não participem igualmente em decisões
importantes na política, na economia e na sociedade".

Angela Merkel, Chanceler Alemã
Margaret Thatcher, primeira Primeira
Ministra do Reino Unido 

"Agora, mulheres, só quero que saibam que não são
perfeitas, mas o que posso dizer é, sem dúvida, que são
melhores do que nós [homens]".

Barack Obama, Presidente dos
Estados Unidos 2008-2016
Aristoteles, Filósofo grego 

"Se olharmos para o mundo e olharmos para os
problemas, normalmente são pessoas idosas,
normalmente homens velhos, não saindo do caminho".

Barack Obama, US President
2008-2016
Malala Yousafzai, ativista paquistanês
e laureado com o Prémio Nobel 

"É melhor não discutir com as mulheres... Quando as
pessoas empurram os limites demasiado longe, não é
porque são fortes, mas porque são fracas. Mas talvez a
fraqueza não seja a pior qualidade para uma mulher".

Vladmir Putin, Presidente da
Federação Russa
Evita Peron, Primeira Dama da
Argentina

"Embora eu pense que homens e mulheres são iguais,
também são diferentes e penso que é inevitável e não acho
que seja nada mau que tenhamos sempre, digamos, mais
mulheres a fazer coisas como fisioterapia e um número
enorme de mulheres a fazer simplesmente trabalhos
domésticos".

Tony Abbot, Primeiro ministro
australiano 
Angelina Jolie, atriz

"Quando um político diz sim, ele quer dizer talvez, quando
diz talvez, quer dizer não, e se diz não, não é um político.
Quando uma senhora diz não, ela quer dizer talvez, quando
diz talvez, quer dizer sim, e se diz sim, não é uma senhora".

Sebastián Piñera, Ex-presidente
chileno 2010
Yoko Ono, artista

Posso dizer honestamente que nunca fui afetada pela
questão do sucesso de um empreendimento. Se sentia que
era a coisa certa a fazer, era a favor dela,
independentemente do resultado possível".

Golda Meir, quarta Primeira 
Ministra de Israel
Madeleine Albright, primeira mulher
Secretária de Estado  dos Estados
Unidos (1997-2001)

"Para mim, uma democracia melhor é uma democracia
onde as mulheres não só têm o direito de votar e de eleger,
mas também de ser eleitas".

Michele Bachelet, Presidente do
Chile
Michelle Obama, Primeira Dama dos
Estados Unidos 2008-2016

"Se eu quiser tirar uma história da primeira página,
basta-me mudar o meu penteado".

Hillary Clinton, Secretária de
Estado Estados  Unidos (2009-2013)
Dalai Lama

"Nunca antes na minha vida política fui levada tão a sério
como mulher".

Angela Merkel, German Chancellor 
Alan Alda, actor
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