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Este mês falamos de…

Periódicos

Mesmo num período atípico, caracterizado por sentimentos contraditórios, a COVID-19
obrigou-nos a repensar os nossos comportamentos, setembro continua a ser um mês de
preparação para os inúmeros regressos, sobretudo os das atividades escolares/académicas
ou de investigação.

Serviços:
Catálogo online
Biblioteca Madalena Barbosa

Do seu muito robusto acervo, este mês queremos salientar o facto de o
Centro de Informação e Documentação (CID) da CIG, reunir mais de uma centena de
periódicos. Muitos destes títulos são historicamente relevantes na conquista de direitos que
consideramos hoje como adquiridos. Sabemos que não o são. Alguns destes periódicos
continuaram trabalhos pretéritos, outros iniciaram novas abordagens.

Biblioteca Digital

É em segurança que a/o desafiamos a visitar a Biblioteca Madalena Barbosa e consultar

Repositório Prevenção Violência no
Namoro

um dos seus 141 títulos. Boas leituras!

Publicações CIG
Arquivo Digital
Boletim Informativo

Periódicos | Reservados
Jornal das Senhoras

O Jornal da Mulher

Publicação: Lisboa, Candido Chaves

Data: 1910

Data: 1904

Pode encontrar no CID os números
relativos aos anos 1910 a 1934.

Pode encontrar no CID os números
relativos aos anos 190 a 1905.

Os números deste periódico encontram-se
digitalizados.

Os números deste periódico encontram-se
digitalizados.

(Aceda aos números em PDF, clicando na
imagem)

(Aceda aos números em PDF, clicando na
imagem)

Periódicos
Journal of Family Psychology

Women's Studies
International Forum

Publicação:
Pensilvânia

Publicação: Estados Unidos, Reino Unido

Pensilvânia:

Universidade

da

Criada em 1978, é uma revista académica
que se centra na área de estudos da mulher
e outras disciplinas. A revista procura
reconceituar o conhecimento existente,
examinar e reavaliar a maneira pela qual
este é produzido e distribuído e avaliar as
implicações na vida das mulheres.
Pode encontrar no CID, os números entre
os anos 1980 a 2016.

O Journal of Family Psychology é um
periódico académico publicado pela
American Psychological Association. Foi
criado em 1987 e abrange temas
relacionados com psicologia da família.

Consulta Local)

(Consulta Local)

Faces de Eva

Feminism & Psychology

Publicação: Lisboa, Edições Colibri

Publicação: Auckland, University of Auckland

A revista Faces de Eva é dedicada aos
estudos sobre as mulheres. Tem a secção de
"Estudos" cujo tema da mulher é explorado
sob diversas perspetivas. Nas rubricas
"Entrevista", "Pioneiras " e "Auto-"retrato"
desvenda-se a personalidade e a ação de
mulheres que, de diferentes modos,
marcaram pela diferença.

Este periódico oferece um
fórum
internacional de debate entre as temáticas
feminismo e psicologia.
O principal objetivo da revista é promover
a teoria e a prática feministas na - e além da psicologia.
Pode encontrar no CID, os números
relativos aos anos 2013 a 2014.

Pode encontrar, no CID,
entre os anos 2008 e 2016.

Pode encontrar no CID,
os números
relativos aos anos 1999 a 2019.

os números

(Consulta Local)

(Consulta local)

Feminist Studies

Nouvelles Questions
Féministes

Publicação: Universidade de Maryland

Fundada em 1972, a Revista Feminist
Studies foi o primeiro periódico académico
em estudos femininos.

Publicação: Paris, Lausanne

É um periódico francófono internacional,
que divulga artigos científicos nas
disciplinas das humanidades e ciências
sociais que examinam os processos
sociais na origem das desigualdades e da
discriminação de género.
Pode encontrar no CID,
os números
relativos aos anos 1982 a 2016.

Quer sejam retirados do passado complexo
ou do presente mutante, os artigos deste
periódico levantam questões sociais e
políticas
que
afetam
íntima
e
significativamente mulheres e homens em
todo o mundo.
Pode encontrar no CID,
os números
elativos aos anos 1984 a 2015.

(Consulta Local)

(Consulta local)

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Informa-se que os Centros de Informação e Documentação de Lisboa e do Porto asseguram o
atendimento presencial uma vez por semana, com marcação prévia.
Centro de Informação e Documentação de Lisboa: cid@cig.gov.pt

Centro de Informação e Documentação do Porto: cdoc.cignorte@cig.gov.pt

Telf: 217 983 000

Telf: 22 207 43 70

No caso de não ter interesse em receber esta publicação e para quaisquer pedidos relacionados envie uma mensagem para: cid@cig.gov.pt

