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Este mês falamos de...
Mulheres e o 25 de abril. Esta data marcou uma profunda alteração na vida das mulheres
portuguesas.
A partir da aprovação da Constituição em 1976, passou a estar garantida a igualdade de direitos entre
todos os cidadão e cidadãs. No que respeita aos direitos políticos as mulheres podem agora eleger e
ser eleitas; a residência passou a ser escolhida por ambos os cônjuges; ao nível profissional passou a
ser permitido às mulheres exercerem qualquer profissão, sem a aprovação dos maridos. O dever de
contribuição para os encargos familiares passou a ser cumprido por ambos. Já não seria mais permitido ao marido abrir a correspondência da mulher.
Estes são alguns exemplos das mudanças numa sociedade profundamente patriarcal, que tiveram
como origem uma grande luta das mulheres portuguesas, que convidamos a conhecer e a explorar
através do espólio do nosso Centro de Informação e Documentação.
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