
MEMÓRIAS SEM TEMPO

O 25 de Abril marcou o

início de um Portugal livre

e contemporâneo. Mas do
lado feminino a mudança

foi ainda mais radical.

Convidámos 20 mulheres
de diferentes idades,

profissões e visões da vida

a pronunciarem-se sobre a

Revolução - e o que trouxe
de novo e de melhor para

a condição feminina como

capítulos de uma história

que se começou a escrever
há 45 anos e que ainda

tanto tem para contar.
Testemunhos recolhidos por Carolina Carvalho

0 CRAVO NO BERÇO
0 meu filho tinha um mês. Nunca dormiu bem, ainda hoje não

dorme. A C2õ de Abril eu tinha, portanto, um mês de sonos em

atra.so. O sono sempre havia sido importante, reparador, para mini.

O telefone de casa tocou por volta das sete horas. A minha sogra

dizia-nos que tinha havido uma revolução. Ensonada, perguntei feita

por quem. Quando ela respondeu pelos militares, voltei para a cama

e consegui dormir um pouco mais.

Pelas nove horas telefonou o meu pai. Eufórico. Achei estranho,

como podia um homem de esquerda que detestava os militares que

apoiavam o regime estar conlente? Que não era um golpe da direila

militar, explicava ele, era sim um movimento de jovens militares

antirregime! Ficámos. tão eufóricos quanto ele. E, como toda a gente,

colámo-noí à rádio, à espera de notícias. É difícil agora imaginar

um mundo sem Google, sem telemóveis, sem CNN, sem televisão

a funcionar 24 horas por dia... Mas essa era a realidade como a

conhecíamos naquela época.

Os amigos começaram a telefonar também. Todos falavam de ir

para a rua, de ir "ver a Revolução", as tropas a ocupar pacificamente

a cidade, como se ia sabendo que estava a acontecer... Com pena,

decidi não deixar o meu bebé. até porque estava a amamentar. Unias

horas depois, o meu pai entrou em nossa casa, aberto num enorme

sorriso: na mão trazia um cravo vermelho. De forma decidida,

dirigiu-se ao quarto onde estava o neto e pôs-lhe no berço, qual

bandeira, o cravo. Também ainda não era o tempo das selfies, mas

não falhei aquela foto em que uma nova vida e uma nova era política

sorriem, lado a lado.

Maria Elisa Domingues, jornalista



PORQUÊ CRAVOS E NÂO ROSAS?

Eu costumo dizer que sou a grande responsável pelo 15 de Abril!

Estávamos no início do ano de 1974 e era muito importante

convidar um Mahatma a visitar Portugal. Eu ia viajar para Inglaterra,

onde tencionava permanecer um ou dois anos. e queria deixar a

casa arrumada e a despensa bem fornecida como uma mae que c

obrigada a afastar-se por algum tempo dos seus filhos. Nunca anles

eu tinha pensado e sentido tanta proximidade ao meu país (meu?).

Porém, algum tempo ames eu tinha compreendido que, de facto, "a

minha pátria é a minha língua" e que seria aqui o lugar onde melhor

compreenderiam a minha Odisseia! Sim, tal como Ulisses, também

eu parti à aventura, também ou

naufraguei, encantaram -me,

sobrevivi e regressei a casa. Sou a

heroína da minha história, da minha

própria vida. F. que tem tudo isto a

ver com a Re\olução dos Cravos?

Eu pergunto: e porquê cravos c não

rosas? Não foi a rainha Saula Isabel

a responsável por transformar pães

em rosas? Acreditamos cm milagres,

no poder da Ic?

Eu queria mesmo que Portugal

abrisse as portas à índia! Implorei

n disse para comigo: "Senhor, faz

com que algo aconteça para que

se abram as fronteiras! E ingente o

Conhecimento, em Portugal!" No

dia 25 de Abril de 1971- eu estava em

Londres... E agradeci.

Isabel Ruth, atriz (a)

A SORTE DE SE TER VI VIDO 0 25 DE ABRIL
Onde estava no 25 de Abril? Lá! Às 7, o aviso: Esiá na rua! Eu

ainda fui ao emprego que arranjara ao ser suspensa da Faculdade

("subversiva"...;, mas mandaram todos para rasa. "Abaixo o fascismo!

Abaixo a guerra colonial!" Do Cincelube Universitário saímos uns

50 para o Largo do Carmo. Depois dos chaimites com Marcello e

Thomaz, subimos à PIDE-DGS. A multidão enchia a rua e gritava:

"Assassinos!" Eles ripostaram com as G3. Esgueirei me entre as

rajadas para um vão fie escada, apanhando com gente em cima, de

roldão. Pareceu uma eternidade ale que deu para eu podei" correr

para a Brasileira. A Caxias, libertai os presos! Passava da meia-noite,
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UMA TOTAL MUDANÇA DA LIBERDA DE DÁS MULHERES
O U25 de Abril ó um momento paradigmático da mudança da relação da mulher com o inundo.

Eu sou resultado disso, perspetivando a minha Família. A minha mãe ó uma revolucionária que

fez o 25 cie Abril e a mãe da minha mãe, a minha avó, é uma mulher que viveu plenamente a

época das colónias. A minha avó é uma pessoa que fez toda a sua vida nas colónias. Viveu na

China, na Índia, cm África, ale regressar a Portugal. Quando a minha avó regressa cias colónias,

a minha mãe fogo para Paris, tornando-se numa exilada política, juntamente com o meu pai.

Nas quatro gerações cia minha família - a minha avó, a minha mãe, eu e agora também a

minha filha -. houve uma total mudança do paradigma da vida, da liberdade da mulher o das

condições que as mulheres tinham c têm para serem livres c serem elas próprias. Se a geração

da minha mãe não tivesse quebrado com os padrões, lutado pela liberdade de expressão cias

mulheres, pela liberdade dv \010, talvez a minha mãe ameia teria de pedir autorização ao meu

pai para sair do país, como quando para se casar revê de completar 21 anos para qtie o pai a

autorizasse a tal. A minha mãe não era livre para ser o que ela gostaria de ser e a minha avó

nem pensar! A minha avó, unia vc/, diss/e-mc: "Tens muita

sorte. Tu podes ser quem gostas de ser, podes ser artisla. Eu

não pude ser artista.
" Ela era pintora e começou a pintar muito

tarde, pois só quando o meu avô morreu, quando se deu o 25

de Abril, quando a Guerra Colonial acabou c quando o país se

reencontrou c que ela ganhou a liberdade de expressar quem

ela era na verdade, uma artista. O 25 de Abril para mim é a

conquista de uma liberdade de eu ter espaço, entendimento e

cabimento para ser quem sou.

Joana Vasconcelos, artista plástica (e)

TIVEMOS DE PENSAR
QUEM ÉRAMOS
Não lenho memória do 25 de Abril, como quem estava

cm Portugal. Vivia em I .ourenço Marques, Vlaputo à data.

As memórias que tenho dessa época estão descritas no

livro Caderno de Memórias Coloniais. O 25 de Abril,

para mim, c a descolonização e o retorno. Portanlo, o

meu ponto de vista do 2.5 de Abril tem de ser sempre a

pari ir rias suas causas e rias consequências históricas e

sociológicas. Não lhe posso dizer que nesse dia eu estava

a estudar paia um teste porque, rigorosamente, não me

lembro do que eu fiz nesse dia, nem onde eslava. Não

sabíamos cie nada sobre o que estava a acontecer na Metrópole. Penso que só ouvi conversas

sobre o assunto no outro dia, mas não dei grande importância. Nos anos 70 havia conflitos

armados gra\ íssimos pelo mundo inteiro. Portugal eslava muito longe. Portanlo, o 25 de Abril,

para mim, com os olhos da altura, c a descolonização. Com os olhos de hoje, o 25 de Abril

íoi a consequência direla da expansão, do domínio ultramarino, da ditadura, da ausência de

liberdade de expressão, da promiscuidade entre Estado c religião, da manutenção da pobreza,

da ignorância e da guerra colonial. Inaugurou unia nova era que se rcllctiu num movimento de

relracío económica e de convulsão política e social que marcou o caminho que lemos vindo a

traçar enquanto nação. Portugal reagiu à mudança de regime e à descolonização aurando-se

para a frenle. definindo a sua identidade nacional e o seu posicionamento na huropa e no
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PARA QUE SIM: A TENHAM DE VI VERCOMMWO
Lembro-me bem. Anles do 25 de Abri] havia crianças descalças, de |iés grelados ]>elo frio. A

pobreza era endémica, as mulheres eram criadas dos homens, a mortalidade infantil altíssima

e o pciisameini) li\ le um rrimo punível com prisão e tortura. Simone de Bcauvoir passou por
ea e escreveu nas suas memórias que a famosa "melancolia" dos portugueses era (<..mk-> pura.
A garota de onze anos que eu era estava num quarto de hospiial, enfaixada e proibida cc se

lc\'antarda cama. na sequência de uma apendicite com pernonile. quando a enfermeira entrou

clamando que havia uma revolução na rua. Perguntei se era dos bons ou dos mau\ ninguém
sabia responder-me. Quando consegui arrastar me clandestinamente para a janela vi langues
de guerra cobertos de homens com cravos nas mãos. As mulheres comam para n.- homens

fardados, oferecendo-lhes leite, laranjas - c mais flores. Nessa noile soube que o Hugo dos

Santos era um dos criadores daquele dia luminoso e justo,

e percebi que aquela era a vilóiia do bem sobre o mal. 0
I lugo. infelizmente já desaparecido, que foi um segundo pai

para mini. era um dos bons. "Foi para ti. para a tua geração.

que fizemos o 25 de Abril", disse-me depois o Hugo. "Para

que vocês nunca tenham de \iver com medo." Promed-lhe

honrar essa dádiva. Sempre que alguma sombra de medo se

aproxima, com o seu cortejo de eobardias, subserviências e

(raioõos. penso nesse grupo de jovens qtie entregaram a sua

vida à causa da liberdade e a sombra desaparece

Inês Pedrosa, escritora (e;

UM 2~> DE ABRIL MOVO
Kla estava no parque com os netos, a luz do fim

fie tarde coada pelo verde das árvores enchia a

atmosfera de uma indescrilível doçura misturada

com o brtiaá das brincadeiras inocenlrs. Era Abril,

unia vez mais pousou no tempo contado pelos anos

da tílha o dos netos que faziam daquela distância uni

caminho para um 25 de Abril novo. onde os sonhos

deram lugar às inquietações, onde a liberdade den

lugar a injusliças, onde as conquistas das mulheres

deram lugar a desigualdades, onde a democracia

também originou pobreza e corrupção, em vez da igualdade e jusi iça

Pensou em tudo isso com a sensação amarga do falhanço das lulas da sua geração apesar
de toda a exaltação dos tempos heróicos do passado, o que nos distancia do vazio das

comemorações olieiais do estilo cravo ao-peilo, repelido e aborrecido, Porque e preci-o
compreender o mundo novo globalizado de hoje, onde o terrorismo, a corrupção, o cihererinie,

a violência contra os mais traços se transíormaram em novos dosalins ameaçadores do íbturo

dos nossos jovens e do mundo. Naquele (nu de larde mágico, o brilho carinhoso dos olhos das

crianças ensinavadhe o caminho.

Maria José Morgado, magistrada do Ministério Público if]
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campo, nao chegaram sequer à modernidade. As Irabalhadoras rurais

a trabalharem de --ol a sul a engravidarem e a parirem como "Deus

da\a
,
eoin alia modalidade malerna e infantil ove persistiu já mnit<>

depois dos ;::iLibiÓ7Ícos serem comuns nas democracia^ europeias.
Muilas mulheres, iv<\~. suas gravidezes e partos, nas doenças do.- seus

filhos, só viram pela primeira \ez mu u^dir.) no Si-rvieo Médico

'i penleria depois do C2r> (le Abril. A honra (\-i< rnuJliores estava

lig;id;i à \i];gind;ide e a desonra ao adultério. Os crimes de honra

rfíiin arlmiridos no Código Penal. O divórcio não eni permitido no

casamento religioso, u qual estawi generali/,j(_lo, \ separação não (^'a

oíicial e a união de fado era considerada conciibinaio.

O espaço publico era limii : ido jiíira as mulheres que eram objecto de

assédio agressivo da par;c de homen?. numa mascuiinidade muiío

piimária, mas muito bem aceite. Dar o aspecto dt- "mullier ,-éria",

"com pudor", "a disfarçar as formas" cru a regra nas cidades. ( ) acesso

n prolissõís i'onsidei';)da.s masculinas,

como ,'i engenharia, era iimiía<Jo. Em

Medicina, havia especialidades mais

"íeminin.is" do (|ite outias. Nas poucas

assembleias" que eram permitidas,

mesmo nas associações de estudantes.

pnncíis eram as raparigas que tomavam

u palavra.

Isabel do Carmo, médica

especialista em eudocriuologia,

diabeles e mil rirão .V

ESCOMMI UM
PUS MI MUDANÇA
F>U)ll ;t^<;r;i em lunções {.Io

gcsríio de (opíi tia inie^ri^iit ão

cienlílica e tecnológica, em

Portuga!, na fundação para a

Ciência e a Tecnologia ,'K.T 1

.

Tenho as.-iin o privilco-io tio

con; rilmii- para eslrnlurar,

oiujnadrar c dinamizar o

hisicina cienlífico nacional.

[\ um (tosalio tiiLiisiasinanlc

|KM'a <|i:cm. com uma vidj imensa coiiki cioniisla c. jirufrssora

uni\t)r.si[aiia. assistiu aos <:vançí> i
> da ciôncia poruio-uesa rksdo o 25

de Anril c aos laniásriins resultados do ))ais nos vários indicadores,

do número de doutores às publicações interr.acionais.

Não era a-sini em 1971. Os [mucos doutore- eram lormados ro
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biorrefinarias, de economia circular, mas os princípios mantêm -se.

Uma das minhas realizações como cientista foi a de aplicar as

competéneias adquiridas para fazer avançar as fronteiras do

conhecimento para um material de grande relevância para Portugal -
a cortiça. As linhas de trabalho que desenvolvi no Centro de Kstuclos

Florestais tiveram reconhecimento internacional e a cortiça e o

sobreiro são temas hoje investigados por vários outros grupos.

Helena Pereira, presidente da Fundação para a Ciência e a

Tecnologia (FCT) (li)

COMIGO FOI SEMPRE 2.5 PUA BIÍIL
Eu estava em casa, liguei o rádio, ouvi o locutor a falar tias Forças

Armadas, e pensei: "Lá vai este homem outra vez ser preso porque

não está a lazer a programação que devia fazer." E K)u para o telelone

para dizer ao homem para se calar quando percebi que realmenlc

era uma re\olução e perguntei:

"Onde?" Eu penso que não era

só uma questão de mcntalidades,

havia realmente uma coisa fechada

e sentíamos isso perfeitamente. Eu

só consegui o divórcio depois do

2,5 de Abril, por exemplo. Houve

também unia fase de disparate.

lalvez durante um ano a seguir ao

2.5 de Abril, e depois aos poucos

as pessoas foram percebendo que

a liberdade 6 extraordinária, mas

a minha liberdade acaba quando

cometa a sua, e isso levou um certo

(empo. E ainda boje isso acoiiíccc.

Comigo foi sempre 25 de Abril.

Desde que nasci. Para mim. por

dentro, foi sempre 25 de Abril. Fui dizendo aquilo que pensauí c

que achava. Nunca me calei ninho. "Quem faz um filho fá-lo por

gosto", dizia eu cm cima de um palco, uma vez, e há um senhor que

se levanta e diz: "Minha senhora, que horror, que barbaridade. F. uma

vergonha!" E eu disse: "Sc o senhor nao faz um filho por gosto, não

pode. não sabe ou já esqueceu.' Foi depois do Festival. Tenho muitas

histórias [de episódios que sucederam por ser mulher]. Uma \ez lvi

chamada ao liceu por causa da minha filha Kduanla. Fui preocupada

e a diretora de turma diz-me: "Senhora Dona Simone, nós nao

sabemos porque é que a filha de uma artista que usa decoles, fuma e

se deita às quatro da manhã é tão boa aluna c tão boa pessoa. E eu

respondi: "Perguntem-lhe a ela." A minha vida é um carrossel.

Sioiomt' dk* Olnveons, canlora e íilriz U;

lIÁAIWA MIMO A PERCORREU
Eu lenho sempre (ie começar pelos meus privilégios pessoais, desde
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meu pai acompanhava-a quando podia, mas se ele não podia ela não deixava de ir por isso.

Quanto à CminruC formação dos oito aos 18 anos. foi feita dentro do Teatro de S. Carlos que,

ainda na ditadura, era o teatro nacional mais eclético da altura, decerto o mais abrangente e

mais internacional. A minha visão como criança nada linha a ver com a ditadura. For outro

lado, cm relação à liberdade cie ação, não tive hipótese nenhuma. Nada do saídas à noite fosse

com namorados ou com amigos. A liberdade que eu consegui ter foi quando resolvi casar-

-íne. I )o meu percurso, ate agora, esse foi o meti momento de charneira e de diferença para

com o presente. Poucas serão as raparigas, hoje em dia, que têm cie se casar para sair do seio

familiar. Com pouco mais de 20 anos eu já era coreógrafa no Bailei Gulbenkian. F. óbvio que.

como mulher, aí senti um peso o uma responsabilidade,

sobretudo de não falhar, que hoje continuo a sentir.

A democracia abriu o caminho, mas há ainda muito a

percorrer. O lema da igualdade de género está na ordem

do dia. mas ainda há mulheres a acharem-se inferiores e

homens que publicamente e cm cargos políticos ostentam

a obrigatoriedade do dizerem todos e todas, sem um

sentir profundo desse direito. Talvez no dia cm que

acabarem com o Dia da Mulher ou que instituírem o Dia

do Homem estejamos a caminho de alguma igualdade.

Olga Roriz, bailarina e coreógrafa (j)

TRAZER A MULHER PARA A VIDA
NA SOCIEDADE
Para a minha geração, o 25 de Abril foi a coincidência

óptima entre momento histórico c momento biográfico.

Vivi a história certa na idade certa. Cresci com os

projectos de mudança dessa época do ponto de lista

político, cívico, social e conumicacional. E, claro, com essa

grande mudança efectiva que foi trazer as mulheres para a

vida na sociedade. Tiradas do tanque de lavar roupa e da

bisbilhotice de fontanário ou de patamar de escada.

No 25 de Abril, Portugal actualizou-se. As mulheres

portuguesas conquistaram finalmente aquilo que as

mulheres na Europa moderna haviam conseguido há

muitos anos. E nisso as mulheres emigrantes tiveram

um papel decisivo ao transportarem para Portugal

uma expendida de actualização para as que viviam cá.

Algumas personagens (las novelas brasileiras também

foram importantes nessa niurlança.

Tal como os homens, no 25 cie Abril, as mulheres

conquistaram também a liberdade de expressão, de

pensamento e de associação, bem como o direito à saúde, segurança social e sobretudo a

educação, que assumiu particular importância. Veja-se o papel da escola pública na criação de um

espaço de equidade. Como mulher, estou agradecida às mulheres e homens que contribuíram

para estas conquistas com desassombro e coragem, duas finalidades que muito admiro.

Luiísai Schinldtt investigadora no Instituto de Ciências Sociais, ICS-ULisboa ',!;;

4 AGITAÇÃO DAQVHA MANHÂDEABML
!'o( lrmos dizer que ;i Liberdade \cio dar nuiis \alor a vid;i clíis mulheres:'' Sem dúvkki que sim.
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[k-\H iis íi escol;: i roscou mi li ¦ >erdado r o cenhcrin.unui í ornou conta de lodos ¦ ainda Ia k-j.n

alguns, tnuilos, ;i mí).-,lr f ir-iiMS que é preei-n conlinaar e hiel.iorar , mas a dcn"icn.-:";iLÍ/iiç;"o i k*

uiisímo peiiuiíin u ;i<'. l sso d^is niiilhíTt 1 - ;io H.onlií.Thnunb > c íi cscollia^ iinics itii[)oss]\ois. Mulheres

n;i Cièiiuia é uni
| mijei!) da Ciênria Viva uiíc homeiuii>-ek: as mulheres portuguesas que hqje fazem

ciência a pai
1 com os melhores cm iodo o inundo. Portugal é um dos países da Europa onde é

maior a percentagem de mulheres que se dedicam à investigação e isso mostra os excelentes

resultados cjuu a ciência e a tecnologia portuguesa^ tem alcançado nas últimas ditas décadas.

Foi longo o caminho percorrido por homens e mulheres que inspiram quem deseja dedicar

a sua vida ao conhecimetilu. ao desemolvirnonfo e à inovação. Porque a ciência, no nosso

Portugal de Abril, lei ta por mulheres e por homens, é para todos.

Rosália Vargas, diretora do Pavilhão do Conhecimento e Presidente cia Ciência Viva (1)

0 ESSENCIAL JÁ ESTÁ COMOUISTA IX)
Com o 25 de Abri] a.s mulheres sentiram a liberdade. F. isso terilicou sr: na maneira como

elas reagiram no próprio 2.5 de Abril. Quando o Movimento das Forças Armadas mandava

toda a gente licar em casa, as mulheres lorani as primeiras a ir para a rua. Acompanharam as

tropas durante aquele dia todo, trouxeram água. sandes, o que lhes pareceu necessário porque

aqueles homens estiveram muitas horas sem comer. Depois as mulheres foram as primeiras

que se chegaram à frente nas ridades, mas sobretudo

nas vilas e nas aldeias do interior, apresentando as

suas reivindicações. Isso foi muito impoiiante porque
as mulheres antes do 2.5 de Abril, mesmo as mais

evoluídas, não ousavam falar em público. Eu Icmbro-ine

que no sindicato dos jornalistas eu era muito apreciada

pela secretária da direção porque fui a primeira miilhei

a talar numa assembleia geral do sindicato. De repente.

as mulheres soltaram-se c disseram o que precisavam.

como escolas próximas para os filhos, caminhos para os

poderem facilmente levar ou ir às compras. Assim como

água canalizada, esgotos, eletricidade e isso mudou

totalmente a vida neste país. beneficiando loda a gcnle,

mas especialmente as mulheres. Em 1976 foram criadas consultas de planeanicnio familiar em

iodos os ccnlros de saúde do país, o que lòi importantíssimo porque uma das coisas de que as

mulheres mais sofriam era o difícil acesso aos métodos contracelhos. Mesmo não tendo sido

contemplada a liberdade de abortar legalmente e com acompanhamenlo médico, iniciou-se

uma campanha c reuniram se vários grupos de mulheres.

Guando começaram os trabalhos para a [Assembleia; Consliuiinlc houve uma fase em que
muitos direitos foram considerados e as mulheres não tiveram de lutar por eles. como o direilo

de poder ausentar se do país ou abrir uma conta no banco, ambos sem o consentimento
do marido. Na revisão do código civil, em 1976, consagraram-se ainda muitos mais direitos

para a mulher dentro da família. A Constituição reconheceu a igualdade entre os géneros,

o que permitiu às mulheres aceder a todas as profissões c algumas estavam vedadas, como

a diplomacia e a magistratura. Houve um grande investimento no ensino, o que permitiu
aumentar o número de mulheres que chegavam aos cursos superiores, o nível de lida também

foi subindo e criou-se um salário mínimo. Por outro lado. acabou a guerra no Ultramar, os

homens regressaram e isso foi bom para as famílias porque eram sobretudo casais jovens.
Nestes aspelos da sociedade, as mulheres só tiveram a ganhar. Má coisas que ainda faliam, mas

o essencial já está conquistado. K um caminho que ainda se está a percorrer. A liberdade é o

princípio e o Hm de todas as coisas.

Maria Antónia Palia, jornalista e e\-chele fie redação da Máxima (m)

0 FIM DO CHEFE DE FAMÍLIA K DOS FILHOS ILEGÍTIMOS
Sáo dias inesquecíveis. Subitamente-, naqueles primeiros meses do Parlamento

democraticamente eleito pelos portugueses, em 1977, era necessário dar cumprimento à

norma ct)n. i ililiK'i(jn
! il í\\j consagrava .i gi aldade das multii.-.X"- ¦:

dus homens Acabar com ioda uma herança < l;i < M ti; -Ji ir;i <jui: ,h>-

discríminava c íliininuí;i n;i ](¦;. na sociedade e na família. TínliainO:-

ganho o <_ ! i i l 1

i f <> de \oto (Mn pl>-na igualdade o foi preciso, mima

notá\el cooperação do lodo.- os pari idos fio Paramento, alterar

todas as lei 1-, e códigos. De lodo esse Irabalho, que Uinto me

marcou, sublinharei doi.- factos (]iic roniribuíram decisivamente

para obter a plena igualdade: o lini tio ehele de família c o íim dos

lilhos liegínmos. Foi uni 1977 com a alteração do Código Civil que
acabou o cheíe de família e se consagrou o de\er de cooperação e a

igualdade cie direitos na lamília.

A mulher era obrigada a lei" a lesidência do marido o necessitava

dli --(ia autorização para exercer

cenas profissões, alé nos anos (Si),

e o marido podia requerer o Hm do

contraio de Uaballio da mulher. Só

nesse ani < foi reconhecida a igualdade

da responsabilidade na educação dos

filhos esc consagrou o direilo da viuva

à casa do lamília. E o sen direito <\e. ser

ouvida em tudo o que tlizia respeito

aos interesses dos lilhos.

Outra enorme mudança foi o íim dos

lilhos ilegítimos. Filhos unicamente

reconhecidos pelas mães casadas

ou solteiras com a possibilidade de

indicarem no registo do filho o presu-

mível pai e elas simplesmente niaes.

O impedimento legal da discrimina-

ção tia mulher e a consagração da

igualdade de direitos não signi-
ficou de imediato a mudança de

mentalidades. Mas foi um passo

gigante nesse caminho.

Por mim, recordo com muito orgulho

ter feito parte desse fascinante

trabalho coordenado pela professora

de Direito [Isabel^] Magalhães Colaço com a participação de

noláveis mulheres deputarias de todos os partidos no Parlamento

que. independentemente das divergências ideológicas e políticas, se

tiniram nessa tarefa. Bons tempos!

Zíí;i Swibra, editora i n)

TUDOMJDOU
"O meu papel de mulher estava de tal maneira definido na nossa

maneira de viver que não mo parecia anormal precisar da autorização

cio Alberto para conseguir o meu passaporte porque eu não

tencionava viajar sem ele e não me preocupava pedir lhe licença para

sair do país. Da mesma maneira que não me tinha questionário por

ser proibido usar calças na faculdade, não queria saber por que razão

as mulheres nao podiam ser diplomaus 011 juízas e porque às casadas

era interdita a profissão de hospedeira da TAR Não dei importância

a exigência de prova de curso secundário ou superior para poder
votar, achando natural pedira assina Lura ao meu marido quando abri



a conta de banco. Admito a minha mãe. Tinha ou 18 anos quando ; 1 Ic_1 c_- !e.\ou às profundezas do

Banco Nacional l kamarino paia mo tornar limiar de uni rode. Para eu ali guardar os .nrus

papéis, as minhas coisas, disso. Ames que casasse, explicou.' 1* liia assim. Veio o íií de ,\l)iil.
Tudo mudou. Tudo se esqueceu.

Lcoiior Xavier, escritora e jornalista 'o;

*Excerto retirado por Leonor Xavier do seu livro Casas Contadas (edirora Asa, página 101).

AS MUUIIÍHES ESTA VA M SEMPRE KM JUSÍO
Quando eu era jovem prc.vis.jvu da auleuvação do meu pai 011 do meu marido para ler passaporte.

O aborto na ilegal. o.hHiklo, claro, aronri.via h'-\yi so^iirança. As mulheres estavam sempre em

risco. hM.es direitos nuidumin, mas não sei s* 1 ( ( enirijioiiamento dos homens em relação às

mulheres mudou a\siin lanio. T.ilwy sf.-fa mais seguro viajai

no> Lran^j)ui'k:s públicos srm stmrir que homens iruslrados

se roçam em mini, mas agora r iviro para niim apanhai' o

comboio r, poi- isso, não posso jurar que hoje assim seja. Kv

cosliiinaia vollanie l.ishoa negra eelodoso beliscões. !.'ma

vez. a minha mãe c. eu estávamos a caminho da estação do

melro e vimos um homem a masturbar-se e a minha mãe

disse: "Aquilo não pode sei' dele." Não sei a quem é que- el;;

achou que aquilo poderia pertencer. Depois havia os homens

nos penhascos a olhai" para as mulheres de biquini e a

masturbar se... Ainda Icin disso ~em Portuga IP
Paula Rego, artista plástica >p

ÁVIDA DAS MULHERES
ERA UMA SEMI VIDA

Hoje, olhando para trás, alem de Uido o que havia a

conquistar de liberdade (eque foi a «rai ide conquista

em Ponugal. o mais belo que me aconteceu alé hoje ,

aquilo que para mini c mais evalcnle respeiiank' às

mulheres é que não liiilia.ui dirciios absoluiamontc

nonhuus. Na lealuladc. na allura, nem o homem nem

a mulher não unham os direilos plenos. Fslávamos

no fascismo. De \e/. em quando ó preciso lembrai'

que a mulher, na altura, neai sequer linha direilo a

decidir olicialinenle si ibre o "desrino' dos seus lilhos.

A ij mil ler não linha diiriio a \ofar sr não tivesse uai

curso superior.

Ouaiido o '_'.") de Abril acontece, além do mai-p ilhamenlo que foi ver e conMruii 1.1:1 país em

liberdade, passados uns meses as mulheres começara. 11 a \er i|iie, na \erdadc. cia prei iso

fazer mais no que a ela diz respeito. V. ai nasce um moumciuo feir.aiisla ciianiauo Mouinemo
'le I iberiação das Mulheres. <Io qual tia fundadora com a Maria Isllicl [>;i;tcihs. Na aluíra do
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de:xar de ser necessárias, a diJercnça vai-so esbater. A :niui, allige-
- me muito a : ji ic?>t ík; cia violência doméstica que, sobretudo tias

camadas in;:;s baixas, e uni suplício. Era oieciso que estas coisas se

traí asse; n de uma maneira cliíorentc porqi.it' elas é que são as \ n imas

0 sai.» elas
<.

j
u c ¦ têm de andar lugidas. Ulu não (a/ sentido nenhum. A

mulher 6, fisicamente. ;i:u bocadinho mais frágil do (jiie o homem e

nornuilmenic comneesa com a lorça anímica, que (-¦ ninho grande.

Mas se ela tem essa pieoeupação de ser fone e do Fazer da 1- fraquezas

loiras, um ser frágil é cue leni de ser protegido o não violentado. Isto

é uma que-tão de mentalidade,-, e isso rusía muilo a mudar.

Ru gostava que dessem condições ás mulheres para elas se

gou:i nareni. Eu acho péssima oMa hislória das qi.iotas e fias leis que

impingem nmlíirres. Não loivem as mulheres, dêem-lhes condições!

Oqueeia nnporlanie era que à mulher fossei u garantidas condições

para estar tranquila durante a hora do

seu trabalho. Por exemplo, as creches

do Estado lecham a meio da tarde e as

mulheres estão <i trabalhar o lugo têm

de interromper a jornada para ii buscar

os lilhus. Cubcam-se numa suiuçao de

inferioridade em relação aos homens

que nao têm essas tarefa. Logo. não

há igualdade de oportunidades. K

impurlanie que as mulheres íenham

condições que peiniítain nianu-T os

lilhos cuidados por profis

sionai.-, não lendo rio ir a

correr do Irabalho busca Ins.

Era bom que as mulheres

tivessem igualdade 1 <\v. opor-
liimdadíís e |iossiliilidades de

mostrai' rio que são ca].)aze>

porque fêm (antas canacidades

como os homens. A mulher

deviam ser dadas iodas ;iv

condições para ela decidir,

bem como a igualdade de

oportunidades.

M:iri;a CTondidíi Ilocha Silva, presidente do Conselho

de Adininistnieão do Banco Carregosa '/,
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