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Este mês falamos de…                     Mulheres na Revolução  
Serviços: 

Atendimento presencial  e à distância  

Catálogo online 

Biblioteca Madalena Barbosa 

Biblioteca Digital 

Publicações CIG 

Arquivo Digital 

Monografias Reservados | Consulta local  

No tempo dividido 
 
Autoras: Sophia de Mello               
Breyner  Andresen (1919-2004) 
 
 
Publicação: Lisboa: Guimarães             
Editores 
 
Data: 1954  
 
 
(Consulta local—Reservados) 

A Mulher 
Antologia poética  
 
Autora: Natália Correia (1923-1993) 
coordenada e prefaciada por Natália 
Correia; 22 ilustrações de Martins 
Correia  
 
Publicação:  Lisboa: Estúdios Cor  
 
 
Data:  1973 
 
 
 

(consulta local ) 

Voltar atrás para quê?  
 
 

Autora: Irene Lisboa (1892-1958) 
  
Publicação: Lisboa: Liv. Bertrand, 
[195-]  
 
 
 
(Consulta local - Reservados) 

Aqui havia uma casa 
 
Autora:  Ilse Losa (1913-2006) 

 
Publicação: Lisboa: Portugália, 1955  
 
Data: 1955 
 

 

 

 

 

(Consulta local - Reservados) 

Cravo 
 

Autora:  Maria Velho da Costa 
 
Publicação:  Lisboa: Moraes 
 
 Data: 1975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Consulta Local) 

Casa sem Pão 
 
Autora: Maria Archer( 1899-1982)  
 
Publicação:  Lisboa: Empresa               
Contemporânea de Edições 
 
Data: 1947 
  
 
 

(Consulta local - Reservados) 

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  

Covid-19 - Campanha #segurançaemisolamento  

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 co-
mum: “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. 

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 e denunciar é uma                            

responsabilidade coletiva. 

 

Todas as informações e materiais para divulgação podem ser                     
consultados e partilhados no site da CIG, e nas redes sociais:                 

Facebook e Twitter. 

http://www.facebook.com/comissaoparaacidadaniaeigualdadedegenero
https://twitter.com/CIG75687895
https://www.youtube.com/user/CIGTV?reload=9
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&pesq=3C:/Users/rpereira/Documents/As%20minhas%20origens%20de%20dados
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBiblioteca
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBibliotecaDig
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=A00F49F303C9422EBDE7AEA24773B982&option=Publica%C3%A7%C3%B5es%20CIG
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/archive/Catalog/winlib.aspx?skey=AC06A127F5EE420682A37E98D783FD9D&option=Arquivo%20Hist%C3%B3rico
mailto:cid@cig.gov.pt
https://www.cig.gov.pt/2020/04/covid-19-seguranca-isolamento/C:/Users/rpereira/Documents/As%20minhas%20origens%20de%20dados
https://www.facebook.com/comissaoparaacidadaniaeigualdadedegenero/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDRF8qUTUpDCjzqPfwvxO4B3SIRUuUb459KiMdvOVPMJIV4PcKBE5LCcI9bQuDgatYs7gWDxDSIvsmq
https://twitter.com/cig_portugal
https://tinyurl.com/rv6lsjq
https://tinyurl.com/v82tac2
https://tinyurl.com/ts9jh7h
https://tinyurl.com/sftydsc
https://tinyurl.com/sm8udm3
https://tinyurl.com/rqhs3ts
https://www.cig.gov.pt/2020/04/covid-19-seguranca-isolamento/

