BOLETIM INFORMATIVO
Nº 15 | abril’20

Este mês falamos de…

Mulheres na Revolução

Abril é, para Portugal, o mês da Revolução dos Cravos. Aconteceu há 46 anos, no dia 25
de 1974. Foi um caminho longo, doloroso, silencioso, que aquele dia derrubava.
Décadas de revolta embuçada.
Dia luminoso em que as palavras de Sophia de Mello Breyner revelaram um sentir comum: “25 de Abril/ Esta é a madrugada que eu esperava / O dia inicial inteiro e limpo /
Onde emergimos da noite e do silêncio / E livres habitamos a substância do tempo.” In
«O nome das Coisas».
Muitos foram os contributos de homens e mulheres para o derrube de um regime
autoritário e repressivo como o foi o Estado Novo. O Boletim Informativo de abril
recorda algumas das mulheres que o combateram através da palavra.
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Casa sem Pão
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Publicação: Lisboa: Liv. Bertrand,
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Aqui havia uma casa

No tempo dividido

Autora: Ilse Losa (1913-2006)
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A Mulher

Cravo

Antologia poética

Autora: Maria Velho da Costa
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Covid-19 - Campanha #segurançaemisolamento
Para fazer face à situação de isolamento social imposta no âmbito das
medidas de resposta à pandemia COVID-19, o Governo desencadeou
um plano coordenado de contingência em matéria de prevenção e
combate à violência doméstica em articulação estreita com a Rede
Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.
Para isso desenvolveu uma campanha com informação de segurança
dirigida tanto às vitimas de violência doméstica, como a toda a
sociedade, nomeadamente às redes de vizinhos.
A violência doméstica é crime público
responsabilidade coletiva.
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Todas as informações e materiais para divulgação podem ser
consultados e partilhados no site da CIG, e nas redes sociais:
Facebook e Twitter.
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
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

COVID-19 | Informa-se que os Centros de Informação e Documentação da CIG encontram-se encerrados ao público, estando assegurados os
contactos através de email e telefone.
No caso de não ter interesse em receber esta publicação e para quaisquer pedidos relacionados envie uma mensagem para: cid@cig.gov.pt

