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1. INTRODUÇÃO AO TRABALHO
1.1.

O projeto “Feminismos antes do 25 de Abril de 1974”

Em Portugal verifica-se a insuficiência de estudos com perspetiva de género, onde se insere a
lacuna de conhecimento sobre feminismos e feministas, explicada por constrangimentos vários. A
ideologia ditatorial presente nos sucessivos regimes da Ditadura Militar (1926-1928), Ditadura
Nacional (1928-1933) e Estado Novo (1933-1974) impediu o desenvolvimento científico (Torres,
2016), pelo que as ciências sociais surgem nas universidades portuguesas e se institucionalizam
apenas com a democracia (Amâncio & Oliveira, 2014).
É no contexto de transição para o regime democrático que surge a História das Mulheres,
antecedida de um período de institucionalização, marcado pelo papel decisivo do Estado (Cova, 1999
apud Natividade Monteiro, 2011). Esta atuação do regime ditatorial encontra-se justificada, não pela
preocupação com a melhoria efetiva da condição das mulheres, mas pela necessidade estratégica de
criar uma ilusão de igualdade (Pimentel, 2011). Sublinha-se que foi neste cenário criado para
corresponder, fundamentalmente, a exigências de política externa, que germinaram as primeiras
sementes do organismo oficial que está na origem da atual CIG – Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género (doravante, CIG) (Rosa Monteiro, 2010). É só a partir da década de 1990 que o
género, como categoria de análise nas ciências sociais e humanas, vai pontuar os trabalhos
académicos (Amâncio & Oliveira, 2014). Neste período surgem as primeiras publicações dedicadas
aos Estudos de Género, Estudos Feministas e Estudos sobre as Mulheres que vêm potenciar a
expansão da investigação nestas áreas de estudo. São fundadas, em 1999, as revistas científicas ex
æquo, pela Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres – APEM, e Faces de Eva. Estudos
sobre a Mulher, no âmbito de um projeto de investigação com o mesmo nome na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, projetos editoriais que perduram.

Publicações, cursos (e.g. Mestrado em Estudos sobre as Mulheres, Género, Cidadania e
Desenvolvimento, na Universidade Aberta, Mestrado em Estudos sobre as Mulheres. As Mulheres na
Sociedade e na Cultura, na Universidade Nova de Lisboa, Doutoramento em Estudos Feministas, na
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Universidade de Coimbra) seminários e congressos contribuíram para garantir consistência e
continuidade à realização de pesquisas nestas áreas de estudo tratando-se, contudo, de um percurso
lento. De notar que o primeiro centro de estudos a dedicar-se especificamente aos Estudos de Género
surge já em 2012 (Centro Interdisciplinar de Estudos de Género – CIEG)1 e o primeiro programa
doutoral em Estudos de Género em 2018 (Doutoramento em Estudos de Género – DEG)2.
Em julho de 2019 é fundada a FEM - Feministas em Movimento (doravante, FEM), projeto
que congregou doutorandas, docentes, investigadoras de Estudos de Género, “(…) muitas delas
também ativistas, a cujas vontades se aliaram outras tantas mulheres com percursos, lutas,
academias e ativismos diversos ou mesmo comuns. O objetivo foi o de cruzar academia e ativismos,
articular investigação-ação, intervenção que pudesse acrescer, um pouco mais, na luta que há muito
se trava rumo à igualdade” (Brasil, 2021). A FEM incluiu no seu plano de atividades realizar um
projeto sobre os movimentos feministas, num momento em que o feminismo sofre, globalmente,
uma forte contestação e os direitos das mulheres conhecem retrocessos evidenciados no estudo
Backlash in Gender Equality and Women’s and Girls’ Rights (PE, 2018). Esta realidade fez acentuar
a necessidade de situar historicamente os movimentos que precederam e deram lugar ao ativismo
feminista atual (a pré-história da FEM), que em Portugal permanecem amplamente desconhecidos,
principalmente, no período anterior à I República.

O objetivo do projeto idealizado seria iluminar estas zonas de sombra na História, de afirmar
a memória da luta dos direitos das mulheres e valorizar o contributo das mulheres para o progresso
da sociedade em que viveram, oferecendo informação que potenciasse desenvolver estratégias de
disseminação e trabalho sobre o tema junto de um público mais jovem, nomeadamente das escolas
do 3.º ciclo e secundário. Com efeito, o envolvimento das mulheres na conquista da igualdade de
direitos em coletivos organizados, ao longo do século XX, posicionou-as no espaço público e garantiulhes uma visibilidade crescente, contudo, na narrativa histórica convencional, a tónica dominante é
a ausência sistemática de mulheres ainda que agentes e motores da História (Beleza, 2011). Conhecer
os movimentos coletivos, mas também o contributo individual de muitas mulheres esquecidas e

1

O CIEG integra o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa.
O primeiro programa doutoral em Estudos de Género (DEG), em Portugal, resultou de um consórcio entre o Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
2
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ignoradas, porque “conhecê-las nas suas vidas vividas adquire o sentido de uma homenagem por
tudo o que fizeram e como fizeram” (Castro, 2013, p. 9). Considerou-se que esta mensagem, a
divulgar preferencialmente junto de uma geração mais jovem e mais desconhecedora do tema,
assumiria o formato de vídeos para potenciar a sua recetividade.
Para se materializar este projeto, que unia a componente teórica à técnica, a FEM procedeu
à submissão de uma candidatura ao Concurso de apoio técnico e financeiro às organizações não
governamentais de mulheres (ONGM) da CIG, que cofinanciou o seu custo.

O projeto foi pensado para se realizar em três fases sucessivas:
i)

trabalho de investigação para delimitação concetual e temporal sobre o tema e
identificação de sujeitos de pesquisa;

ii)

criação de guiões para vídeo a partir do produto da investigação a realizar;

iii)

produção de dois vídeos, com um minuto e meio e dez minutos, respetivamente.

O projeto que agora se apresenta, que se denomina Feminismos antes do 25 de Abril de 1974,
corresponde à primeira fase identificada, realizado pela FEM, com o apoio financeiro da CIG3,
consiste no desenvolvimento de uma investigação, pelo período de três meses, que se descreve como
um trabalho preparatório essencial para desenvolvimentos futuros eventuais relacionados com a
criação dos materiais de divulgação idealizados, ou seja, a conceção de guiões e produção de vídeos.

Este projeto tem como objetivos gerais:
a) Afirmar a memória histórica da luta pelos direitos das mulheres, em Portugal, antes do 25
de Abril;
b) Alargar conhecimento sobre feministas e feminismos, em particular, antes do 25 de Abril;
c) Potenciar a conscientização em matérias de direitos de mulheres e igualdade;
d) Homenagear feministas que nos antecederam na luta pelos direitos das mulheres.

Para alcançar os objetivos gerais, delinearam-se os seguintes objetivos específicos:
3

Contrato de apoio financeiro celebrado entre CIG e FEM- Feministas em Movimento, a 8 de março de 2021, ao abrigo
do disposto no número 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 246/98, de 11 de agosto (com as alterações decorrentes da Lei
n.º 37/99, de 26 de maio), sobre a valorização do contributo das associações não-governamentais de mulheres, na
execução de políticas nacionais para a promoção da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens.
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a) Investigar com vista à futura produção de materiais de divulgação;
b) Identificar organizações de mulheres e feministas;
c) Selecionar protagonistas e principais realizações;
d) Recolher e organizar dados;
e) Elaborar texto de enquadramento.

A preocupação com a elaboração de um texto de enquadramento dos materiais reunidos neste
projeto visa facilitar a compreensão da forma como as mulheres vêm lutando pelos seus direitos
desde os finais do século XIX, tendo em mente a noção de que a ação das feministas teve pontos
comuns, mas que se desenvolveu em contextos diferenciados. Isto porque um conhecimento do
passado historicamente contextualizado fornece ferramentas para a compreensão do presente e a
perspetivação de cenários de expectativa de futuro (Barca, 2015; Rüsen, 2015). De facto, não basta
ter acesso a informação, é preciso interpretar as fontes para situar os acontecimentos e os factos no
tempo e no espaço e inferir as motivações e ações dos indivíduos e/ou de grupos, dado que estas não
acontecem num vácuo, mas têm origem em causas e produzem consequências – daí que uma das
componentes do projeto seja também a apresentação de fontes, que são essenciais para a construção
de um pensamento focado na compreensão da complexidade em História (Barca, 2015; Lee, 2002;
Seixas, 2004). Pretende, assim, contribuir-se para o desenvolvimento da consciência histórica e da
orientação temporal de cada uma/um, ou seja, de pensar fundamentadamente sobre as
possibilidades de ação no mundo em que vivemos (Barca, 2015; Rüsen, 2015).

O resultado do presente projeto é uma ferramenta evolutiva, no sentido em que os materiais
criados permitem adicionar factos e personagens ou aprofundar a caracterização de factos e
personagens já tratados, com o objetivo último de completar o panorama de conhecimento das
organizações feministas até ao 25 de Abril de 1974. Esses desenvolvimentos podem ocorrer pela
agregação de resultados de estudos em curso, ou através da realização de novos projetos. Dentro
deste espírito, anotaram-se tópicos, referências bibliográficas, iconográficas e audiovisuais para
investigação futura, procedimentos detalhadamente descritos na secção dedicada à metodologia.
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1.2. Delimitação concetual: feminismo(s), feministas e sua atuação
A palavra feminismo, na aceção moderna, surge em França na década de 70 do século XIX,
segundo Anne Cova (2007): em 1871 o termo fez parte do título de uma tese de medicina para
designar a feminização de indivíduos masculinos; em 1872 Alexandre Dumas-filho usou a palavra na
obra L’Homme-Femme; em 1882 Hubertine Auclert foi a primeira sufragista a assumir-se
publicamente como feminista; e em 1892 o primeiro congresso reputadamente feminista aconteceu
em Paris. O termo passou, entretanto, a ser usado noutros países: em 1894 na Grã-Bretanha; em
1896 na Alemanha (num congresso); cerca de 1910 nos Estados Unidos da América (nas campanhas
das sufragistas); em 1933 entrou no Oxford English Dictionary; e em 1933 foi banido na Alemanha
nazi (Cova, 2007).

Anne Cova (2007) refere ainda que o marquês de Condorcet foi reverenciado por algumas
feministas da III República como o pai do feminismo (dado ter defendido o voto das mulheres no
século XVIII) o que denotou uma intenção de transformar o movimento sufragista feminista num
movimento misto, dado o consenso em torno da figura de Condorcet. O seu pensamento não é, no
entanto, representativo de um movimento feminista, sendo antes um ato isolado, tal como a
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã de 1791 de Olympe de Gouges em prol dos direitos
das mulheres no contexto da revolução francesa (Cova, 2007) ou A Vindication of the Rights of
Women de 1792, de Mary Wollstonecraft, que contestou a fundamentação da subordinação da mulher
ao homem (Tavares, 2008).

A definição do conceito feminismo parece exigir a análise das circunstâncias históricas que o
envolvem, parecendo mais correto o uso do plural para o referir, devido à diversidade de movimentos
que se pautaram pela defesa dos direitos da mulher desde finais do século XIX (Cova, 2007). Segundo
esta autora, a investigação da especialidade tem procurado adjetivos para distinguir os movimentos
feministas radicais (que buscavam a igualdade em todos os campos) dos moderados (que lutavam
pelo sufrágio feminino, sem esquecer a defesa da família) e dos reformistas (que assumiam uma luta
organizada por objetivos). Não obstante a diversidade de intenções e ações destes movimentos, todos
tinham como traço comum a reivindicação da igualdade, à qual se vieram somar as questões de
identidade, que conferem aos feminismos caráter político, social e cultural (Cova, 2007).
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Para os fins de contextualização do projeto, esta discussão em torno do conceito parece-nos
bastante para caracterizar as aceções em que o utilizaremos.

Categorizar as mulheres como feministas, por sua vez, não é um processo linear porque há
que considerar a situação daquelas que, atuando coletiva e publicamente em prol dos direitos das
mulheres e tendo consciência da sua situação de discriminação, não se consideravam feministas (e.g.
Lutegarda Guimarães de Caires), assim como também verificamos existir atuação feminista de
mulheres que não integraram agremiações feministas (e.g. Virgínia de Almeida) 4. Vanda Gorjão
(2007) apresenta um critério para ultrapassar esta dificuldade, segundo o qual quando a intervenção
política das mulheres não implica a consciência crítica da discriminação feminina ou uma alteração
dos modelos e comportamentos tradicionais não estamos perante uma atuação feminista. Acrescenta
que havendo pontos de contacto entre as diferentes situações, a eliminação da confusão passa por
ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre si próprias. No caso em apreço, “ouvir” as mulheres passa
por inquirir as fontes primárias que produziram. Sempre que foi possível efetuar esta interpretação,
este dado foi apresentado, no entanto, o facto de se afirmarem “não feministas” não funcionou como
critério de exclusão para o presente estudo.

Com efeito, o fio condutor que estrutura o trabalho coincide com a identificação de
organizações feministas que, para as finalidades deste projeto, se definem como agrupamentos de
mulheres reunidas sem motivação lucrativa para atuar coletivamente em prol do avanço do estatuto
das mulheres, quer em torno de um projeto pensado a longo termo5, quer idealizado para uma
finalidade imediata6, podendo assumir ou não a estrutura organizativa e formal de uma associação,
desde que a sua atuação e fins sejam declarados e prosseguidos de forma expressa e pública. Este
critério, assim definido, permitiu-nos identificar protagonistas, suas causas e realizações,
nomeadamente registar a atuação de mulheres assumidamente feministas (e.g. Ana de Castro
Osório, Beatriz Pinheiro), assim como, conhecer o percurso daquelas que, como referido, atuavam
ao lado das feministas sem se considerarem a si próprias como tal.
4

Em “A Mulher” (1913) Virgínia de Almeida, não participando diretamente nos movimentos feministas organizados,
descreve a sua experiência feminista.
5
É o caso do Grupo Português de Estudos Feministas (1907-1908), fundado como um projeto de longo termo para criação
e difusão de textos para difundir os ideais feministas.
6
É o caso do apoio organizado de mulheres a candidatos políticos em determinado momento eleitoral, por exemplo, a
Norton de Matos (Comissão Eleitoral Feminina).
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Em suma, quando falamos em feminismo, feministas e organizações feministas estamos
perante conceitos que não são unívocos. A estratégia adotada neste trabalho foi aceder a este quadro
complexo, contactando com as suas diversas matizes, num esforço de o tornar mais percetível.

1.3. Metodologia e método de investigação
Identificado o problema de pesquisa – a lacuna de conhecimento, principalmente por parte da
população mais jovem, sobre o início do movimento feminista português –, a metodologia de
pesquisa, ou meio para encontrar os procedimentos adequados à procura de solução, baseou-se em
identificar os trabalhos que incidem sobre este tema para conhecer as ferramentas de pesquisa
adotadas e as soluções encontradas, além dos meios de publicitação de resultados. Por sua vez, o
método de investigação utilizado consistiu no estudo dos diferentes trabalhos de diversas/os
autoras/es enquanto contributos para edificar conhecimento sobre o tema. Esta recolha de dados
teve por objetivo, em primeiro lugar, compreender as motivações, dificuldades e soluções presentes
nas pesquisas identificadas; o que permitiu, depois, identificar as questões orientadoras da pesquisa
e os meios adequados de resposta.

Quanto ao primeiro aspeto, de forma muito abreviada, a recolha de dados sobre estudos
centrados na evolução do movimento feminista português (tópico que se insere na temática mais
vasta dos estudos sobre os movimentos de mulheres) permitiu verificar que, numa fase inicial, os
estudos surgem, principalmente, no meio académico no âmbito de teses/dissertações (licenciaturas,
mestrados e, posteriormente, doutoramentos), e, pontualmente, em trabalhos jornalísticos a
divulgar junto do público feminino (e.g. Helena Neves, 1972). Estudos destinados ao público em
geral, vão surgir aquando da comemoração do Centenário da República incluindo a realização de
publicações. Como sublinhado por João Esteves (2014), a história social e política da 1ª República vai
contribuir de forma exemplar para a renovação da abordagem historiográfica sobre as mulheres com
reflexos na sua menção em manuais escolares, dicionários, enciclopédias, tornando as protagonistas
em objeto de conferências, congressos ou teses, e conferindo relevância à temática “As Mulheres e a
República”.
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Os estudos iniciais centraram-se nas associações de mulheres e nas líderes republicanas e,
mais tarde, incidiram sobre as suas biografias, não se tendo identificado estudos publicados sobre
objetos relacionados com as feministas e as associações (excluindo, livros e fotos). As dificuldades
centram-se na falta de fontes arquivísticas referentes às mulheres, que se podem dever à sua
inexistência, destruição ou dificuldade em localizá-las (e.g. identificar onde estão as fichas de
identificação das sócias das agremiações). As fontes primárias constituíram-se, naturalmente, um
elemento central dos estudos, nomeadamente a palavra escrita pelas mulheres (imprensa
generalista, órgãos das associações, cartas, discursos publicados). Ainda no domínio das fontes, e
para se acrescentar informação, foram contactadas pessoas descendentes das feministas, enquanto
testemunhas orais e detentoras de documentação diversa.

Os conceitos e metodologias adotadas, identificados nos estudos dependem da área de
conhecimento em que estão sediados (preponderantemente, a História, mas também a Literatura,
os Estudos de Género ou os Estudos dos Media). Quanto aos meios de divulgação, além das
publicações escritas verifica-se um alargamento crescente à blogosfera. Acrescenta-se, por último,
que entre as/os autoras/es identificadas/os na pesquisa, várias/os poderão integrar a categoria de
testemunhas a considerar para trabalhos sobre o seu objeto de pesquisa.

Quanto ao segundo aspeto considerado na recolha de dados, a sistematização dos dados
permitiu identificar as seguintes questões de partida:
i)

quando teve início o movimento feminista português;

ii)

quais as fontes produzidas pelas mulheres;

iii)

onde se encontram as fontes produzidas por mulheres e sobre as mulheres;

iv)

qual o fio condutor a selecionar para a apresentação de resultados.

Chegando-se aos resultados que seguidamente se apresentam.

1.3.1. Moldura temporal
Estabelecer quais as primícias do feminismo nacional foi a pergunta de partida inicial
estabelecida na investigação. No início do século XX são ténues em Portugal os ecos do feminismo
que já́ grassa desde as últimas décadas do século XIX em outros países da Europa e nos Estados
[NOME DO AUTOR]
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Unidos (Vasconcellos, 1902). A análise de textos de autoras contemporâneas do período em estudo
(e.g. Adelaide Cabete, Ana de Castro Osório, Beatriz Pinheiro, Carolina Michaëlis Vasconcellos, Elina
Guimarães, Olga de Morais Sarmento) esclareceu esta questão.

Assim, a moldura temporal considerada para o projeto Feminismos antes do 25 de Abril de
1974, corresponde ao período entre 1890 e 1949 (limite temporal acrescentado ao título inicial), para
compreender a sucessão de acontecimentos que vão marcar uma mudança profunda em Portugal,
cenário onde vai emergir o movimento feminista. Esta aceleração da história nacional inicia-se com
o Ultimato inglês, o regicídio e queda da Monarquia, a implantação da República e a intervenção na
I Grande Guerra, a instauração da Ditadura Militar, ocorrências que explicam o surgimento do
Estado Novo e a suplantação da democracia por um sistema autoritário e corporativo. As
especificidades nacionais cruzam-se com os movimentos e acontecimentos internacionais, ainda que
não sejam sempre coincidentes, como é o caso do prolongado regime autoritário em Portugal ou a
tardia manifestação do feminismo.

1.3.2. Fontes a considerar
As fontes selecionadas para conhecer o primeiro movimento feminista português
caracterizam-se pela diversidade, lembrando que as mulheres não produziram tantas fontes
documentais clássicas como os homens, o que motiva a valorização de “memórias, correspondências,
diários, fotografias, manifestos, crónicas, literatura, espólios particulares, periódicos e testemunhos
orais, etc.” (Natividade Monteiro, 2011, p. 25). Estas fontes foram agrupadas em dois conjuntos
principais. Primeiramente, fontes bibliográficas (primárias e secundárias). Seguidamente, fontes
iconográficas e audiovisuais, de que há a referir a escassez verificada.

A seleção dos dados teve por critério identificar elementos que caracterizam a composição de
argumentos para a realização de vídeos, como o contexto histórico, personagens e localizações, e
ainda, eventos, citações, menção a conflitos e identificação de testemunhas e, deste modo, permitir
diferentes abordagens e formas de apresentar os factos (narrativa, entrevista...). No que se refere às
fontes iconográficas e audiovisuais, conhecendo à partida a dificuldade em identificá-las e prevendo
a raridade ou a inexistência de imagens em movimento das feministas, que se confirmou, procurou-
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se aceder a fotos individuais e/ou de grupo e representações gráficas e plásticas que permitam, na
sua variedade, ultrapassar essa lacuna pela criação de fotomontagens ou animações.

1.3.3. Localização de fontes
As fontes bibliográficas e iconográficas foram consultadas em bibliotecas e centros de
documentação, de forma presencial e através dos repositórios online. No caso das imagens
consultaram-se ainda arquivos fotográficos.

Na pesquisa de imagens em movimento procedeu-se a buscas na internet e contactaram-se a
Cinemateca, a RTP Ensina, a RTP Arquivos e o Plano Nacional de Cinema da Direção- Geral da
Educação para se tentar obter materiais e a respetiva autorização para a sua divulgação. Em todos
os contactos se obteve a mesma resposta: a confirmação da inexistência, nestes serviços, de imagens
em movimento das feministas em ação e das suas organizações, em maioria de razão, por não ser
habitual a recolha de imagens e, ainda menos, sobre eventos feministas. Ainda assim, os serviços da
RTP Ensina e RTP Arquivos foram muito solícitos em disponibilizar, na internet, mais alguns
documentários que tinham em arquivo, tendo ainda autorizado a divulgação dos seus materiais neste
projeto.

1.3.4. Fio condutor para a apresentação de resultados
A já referida análise de textos de autoras contemporâneas do período em estudo mostrounos o fio condutor para estruturar a pesquisa, sendo este o tópico “organizações feministas”, ou seja,
procurámos reconhecer quais as situações em que, combinando esforços individuais, as mulheres se
associaram tendo por objetivo realizar um propósito coletivo, ainda que, nem sempre, esse encontro
de vontades tivesse assumido a formalidade de uma agremiação. As organizações feministas
apontam-nos uma direção a que se acede a partir de vários caminhos, quer a partir das agremiações,
quer a partir das mulheres que nelas atuaram.
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1.4. Sistematização dos materiais para consulta
A sistematização dos dados apresenta-se em forma de textos de apoio, listagens e fichas para
uma consulta autónoma, de molde a garantir, a um tempo, a consultoria adequada à contextualização
dos conteúdos a produzir, a par da liberdade intrínseca ao processo criativo.

Foram criados os seguintes materiais para consulta:
i)

“Contributo para a contextualização histórica das lutas feministas na história mundial e
em Portugal: 1848-1950”, texto de apoio que apresenta a História como um continuum
e responde a questões concetuais. Apresenta uma breve evolução histórica entre 18481950, por forma a facilitar o enquadramento do primeiro movimento feminista
português, nomeadamente nos finais da Monarquia e no período republicano, cujas
dificuldades políticas e económicas, agravadas pela I Guerra Mundial, potenciaram a
implantação do Estado Novo. Encerra com o movimento de apoio à candidatura
presidencial de Norton de Matos, em 1949, tendo como pano de fundo as “ilusões
democráticas” de Salazar para que o Estado Novo fosse reconhecido pelas democracias
ocidentais, o que foi potenciado pelo ambiente internacional de Guerra Fria. Esta
moldura temporal coincide com as opções adotadas para o projeto em termos de
aprofundamento sobre as organizações feministas (cf. Anexo A);

ii) “Bibliografia: Primeiro Movimento Feminista Português”, documento que apresenta um
levantamento de referências bibliográficas relevantes para o estudo do movimento
feminista português e suas protagonistas, em geral, já que obras de teor mais
marcadamente biográfico vão figurar em fichas criadas sobre as feministas. Inclui a
bibliografia

que

apoiou

esta

investigação,

acrescida

de

referências

para

desenvolvimentos futuros. Dois tópicos são destacados, “Dicionários” e obras de
feministas que escreveram sobre feminismo na transição do século XIX-XX (cf. Anexo
B);
iii) “Cronologia dos Feminismos”, listagem que apresenta por ordem cronológica
informação sumariada sobre acontecimentos internacionais e nacionais, assim como
notas biográficas de feministas (cf. Anexo C);
iv) “Fichas Editáveis”, fichas para levantamento de dados sobre “Organizações
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Feministas”7 e “Feministas”, através de um conjunto de 13 campos que resultou de
ensaios realizados com diferentes mulheres, organizações e eventos, para chegar a
modelos pensados para o projeto em mãos e para desenvolvimentos eventuais (cf. título
2.1.);
v) “Organizações Feministas” e “Feministas” – Fichas Preenchidas, fichas de identificação
de três organizações (incluindo a primeira associação feminista portuguesa) e de doze
feministas (líderes, incluindo figuras porventura menos conhecidas) que as integraram.
Estas organizações abrangem os sucessivos contextos políticos vividos pelo primeiro
movimento feminista nacional, a Monarquia, a I República e o Estado Novo (cf. Anexo
D);
vi) “Fontes Iconográficas e Audiovisuais, lista com referências de fontes iconográficas
(Arquivos, Sites, Blogs e Publicações) e audiovisuais (Imagens em movimento) que
apoiaram a investigação, acrescida de referências para desenvolvimentos futuros,
nomeadamente publicações em permanente atualização de títulos e estudos em curso
(cf. Anexo E.);
vii) “Representações das feministas”, fotos e outras representações das feministas
apresentadas legendadas (cf. Anexo F);
viii) “Imagens em movimento e documentários”, listas das imagens em movimento e de
documentários em vídeo sobre o tema pesquisado, acrescidas de referências sobre os
frames ou sequências consideradas mais relevantes e que se podem consultar nos
documentários (cf. Anexo G).

1.5. Norma adotada para referenciação
Na citação das referências bibliográficas adotaram-se as normas de publicação do Centro de
Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” (CITCEM) da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto.

7

Num momento inicial definimos como categoria de análise as “Associações” que substituímos por “Organizações”, para
incluir agrupamentos de mulheres que não tenham assumido expressão formal. Imperou o critério, explicado em 1.2.,
de fazer o reconhecimento de situações em que, combinando esforços individuais, as mulheres atuaram tendo por
objetivo realizar um propósito coletivo, ainda que pontual, como foi o caso do apoio a candidatos políticos em
determinada eleição.
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2. ORGANIZAÇÕES FEMINISTAS E FEMINISTAS ANTES DE ABRIL
2.1. Fichas editáveis para recolha de dados

Neste título apresentam-se as fichas editáveis. Estas incluem um conjunto de 13 campos que
resultaram de ensaios realizados com vários sujeitos de pesquisa entre organizações, mulheres e
eventos. Os dados poderão ser completados e atualizados à medida que investigações futuras o
permitam. Chegou-se a um modelo que se adequa aos objetivos do projeto em mãos, assim como
para apoiar a realização de exposições, percursos feministas ou outras manifestações culturais.

Ilustram-se alguns dos constrangimentos encontrados no momento de procurar dados sobre
as feministas e as organizações que fundaram. Um dos dados que rareia sobre as mulheres feministas
é o relativo à sua residência (e outras moradas). Para o guião de um filme, a localização pode ser um
elemento importante, além de ser essencial para a organização de percursos feministas e para
confirmar manifestações de representação simbólica, por exemplo a aposição de placas nos edifícios
relacionados com a vida das mulheres. Esta dificuldade é também sentida quando se pretende
localizar a última morada das feministas em cemitérios, por falta de indicação dos seus nomes nos
jazigos familiares, e porque as mulheres ilustres não são um tema muito valorizado nos percursos
pedagógicos já existentes8.

Outro dos campos que se considerou pertinente criar, apesar da dificuldade em recolher
dados, é o relativo à memorabilia, objetos como crachás, bandeiras e outros artefactos relacionados
com as organizações, seus símbolos, causas e eventos. Trata-se de um tópico que tem conhecido

8

Na visita que realizámos ao Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, para conhecer o túmulo de Carolina Beatriz Ângelo foinos apresentada uma brochura que enumera diversos temas dos percursos pedagógicos ali realizados, entre os quais
conhecer os “grandes Homens”, não havendo nesta publicação oferta equivalente para o sexo feminino. No entanto,
verificámos, em informação veiculada online, que foi criado, no âmbito da comemoração do Dia Internacional das
Mulheres, um percurso no feminino naquele mesmo local com o título “Mulheres relevantes na nossa sociedade”,
faltando apurar quando se realiza.

[NOME DO AUTOR]

18

desenvolvimentos interessantes em termos internacionais9, pelo que se considerou incluir esta
categoria na ficha editável de modo a espoletar a procura destes indícios ou procurar justificar por
que não se manifestou esta tendência em Portugal, se for esse o caso.
Considerou-se que as fichas “Organizações Feministas” e “Feministas” são suficientes e as
mais adequadas para o cumprimento dos objetivos descritos.

9

Para conhecer o desenvolvimento deste tópico nas organizações internacionais:
https://artsandculture.google.com/exhibit/women-s-suffrage-memorabilia/wRm3wFhH
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2.1.1.

Ficha Editável: organizações feministas

1 - Denominação (Local, Data da Fundação/Encerramento)
2 - Morada da(s) Sede(s)
3 - Presidente(s), fundadoras, militantes, representantes
4 - Órgão(s)
5 - Programa / Estatutos /Objetivos
6 - Evento(s) que organizou / participou: título; data e local; cartaz, anúncio publicado;
notícias
7 - Afiliações internacionais
8 - Memorabilia (crachás e outros artefactos)
9 - Símbolo da Organização /Logotipo
10 - Percurso da Organização: sumário
11 - Fontes Bibliográficas primárias
12 - Fontes Bibliográficas secundárias
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais
Inventariante / data

2.1.2.

Ficha Editável: feministas

1 - Nome conhecido / Nome civil
2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
3 - Profissão / cargo / função / ocupação
4 - Relação com organizações feministas
5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
9 - Espólios
10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
11 - Fontes Bibliográficas primárias
12 - Fontes Bibliográficas secundárias
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais ; 13a) - Foto de Perfil
Inventariante / data
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2.2. Fichas preenchidas
Neste título apresentam-se informações sobre as fichas preenchidas. Identificou-se uma
organização feminista e suas protagonistas em três contextos políticos sucessivos, Monarquia,
I República e Estado Novo, adotando-se o critério de apresentar organizações menos conhecidas.
Preencheu-se uma ficha para cada uma das organizações selecionadas. Já quanto às feministas, o
critério foi misto, pelo que se apresentam figuras notórias e algumas, porventura, menos conhecidas.
Nas listagens abaixo, as fichas preenchidas estão assinaladas (referidas em nota de rodapé), sendo
os resultados apresentados no Anexo D.

2.2.1. Organizações feministas e feministas na Monarquia
Grupo Português de Estudos Feministas – GPEF (1907-1908)10
Adelaide Cabete
Ana de Castro Osório11
Beatriz Pinheiro12
Carolina Beatriz Ângelo13
Hermínia Taborda
Maria Veleda
Sofia Quintino

2.2.2. Organizações feministas e feministas na I República
Associação de Propaganda Feminista – APF (1911-1918)14
Adelaide Costa
Adelaide de Sousa Barradas
Águeda Pereira e Silva Gomes

10

Cf. Feminismos_Ficha1/ORG/GPEF
Cf. Feminismos_Ficha1/FEM/ACO.
12
Cf. Feminismos_Ficha2/FEM/BP.
13
Cf. Feminismos_Ficha3/FEM/CBA.
14
Cf. Feminismos_Ficha2/ORG/APF
11
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Albertina Aldegundes de Moura Benício
Alice Moderno
Alzira Vieira
Amélia Jacobety Faure de Rosa
Amélia Augusta Graça Soares e Sousa Zuzarte
Amélia Trigueiros de Sampaio
Ana Augusta de Castilho15
Ana de Castro Osório16
Antónia Bermudez
Beatriz Adelaide da Cunha Magalhães
Beatriz Magalhães Adão
Beatriz Pinheiro17
Carolina Beatriz Ângelo18
Constança Dias
Corina Ângelo do Couto
Delfina Goulart de Lemos
Dilára da Visitação Moura
Domicilia de Castro Fernandes
Elmana Trigo de Brito
Elvira Barreto de Carvalho
Elzira Dantas Gonçalves Pereira Machado19
Emília de Sousa Costa
Ermelinda Rodrigues da Silveira
Felismina Branquinho Lopes de Oliveira
Filomena de Albuquerque Manso Preto
Guilhermina de Bataglia Ramos
Ilda Jorge de Bulhão Pato

15

Cf. Feminismos_Ficha8/FEM/AAC.
Cf. Feminismos_Ficha1/FEM/ACO.
17
Cf. Feminismos_Ficha2/FEM/BP.
18
Cf. Feminismos_Ficha3/FEM/CBA.
19
Cf. Feminismos_Ficha6/FEM/EDM.
16
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Inês da Conceição Conde
Isabel Maria Correia/Maria Isabel Correia
Joana de Almeida Nogueira20
Josefa da Nazaré Carita Gameiro
Júlia Antunes Franco
Júlia das Mercês Ferreira
Júlia Santos
Laura de Almeida Nogueira
Laurinda Augusta Ferreira
Leopoldina Penella
Luthegarda Guimarães de Caires21
Manuela Bermudez
Maria da Glória Baptista e Sousa
Maria da Luz Pereira e Silva
Maria de Figueiredo Fryo e Gomes
Maria do Carmo Bahia Rodrigues dos Santos
Maria do Carmo Lopes
Maria Emília Ângelo Barreto
Maria Ermelinda Rosa Simões Chós
Maria Evelina de Sousa
Maria Feio
Maria Felizardo Coelho
Maria Francisca Dantas Machado
Maria Irene Zuzarte
Maria Isabel Correia Manso
Maria José B. Ângelo
Maria Laura Monteiro Torres
Mariana Osório de Castro22

20

Cf. Feminismos_Ficha5/FEM/JAN.
Cf. Feminismos_Ficha4/FEM/LGC.
22
Cf. Feminismos_Ficha7/FEM/MOC.
21
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Palmira do Carmo Martins
Palmira Ribeiro
Rita Olímpia Dantas Machado
Teodora Marques
Vitória Baptista de Sousa
Vitória Pais Freire de Andrade Madeira

2.2.3. Organizações feministas e feministas no Estado Novo
Comissão Eleitoral Feminina: Apoio à candidatura de Norton de Matos nas eleições
presidenciais (1949)23

Cesina Bermudes24
Ema Quintas Alves
Ermelinda Cortesão
Esmeralda Flora Bento da Silva
Irene Bártolo Russell
Isabel de Vilhena
Lídia França Pereira
Lucinda Tavares
Luísa de Almeida
Madalena Almeida
Maria Amélia Mendonça
Maria Augusta Mimoso
Maria das Dores Medeiros
Maria Helena Novais
Maria Isabel Aboim Inglez25
Maria Lamas
Maria Luísa Almeida
23

Cf. Feminismos_Ficha3/ORG/ANM-1949.
Cf. Feminismos_Ficha9/FEM/CB.
25
Cf. Feminismos_Ficha10/FEM/IAI.
24
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Maria Luísa Caldas
Maria Sofia Carrajola Pomba Amaral da Guerra (Sofia Pomba Guerra)26
Maria Teixeira
Maria Palmira Tito de Morais
Manuela Porto
Natália Correia
Virgínia Moura27

2.3. Referências Bibliográficas
Neste título faz-se o levantamento de referências bibliográficas para consulta de informação
sobre feministas e feminismo(s), tendo sido organizadas em três seções: a) Feministas escrevem
sobre Feminismo na transição do século XIX-XX; b) Dicionários; e c) Outras Referências
Bibliográficas.
(Cf. Anexo B)

2.4. Referências Iconográficas e Audiovisuais
Neste título faz-se o levantamento de referências para consulta de fontes iconográficas e
audiovisuais sobre os feminismos e as feministas. Para a primeira categoria de fontes considerou-se,
além da fotografia (individual ou de grupo), a pintura, a gravura ou desenhos humorísticos e
incluíram-se referências de livros ou outras publicações, blogs e sites que reproduzam estas mesmas
fontes. Considerou-se que as imagens dos livros publicados pelas feministas e os órgãos de imprensa
das organizações feministas também são uma fonte interessante, pelo que se juntou informação
sobre obras digitalizadas. Quanto às fontes audiovisuais, incluem documentários, reportagens ou
entrevistas realizadas sobre as feministas. Embora não se tenham identificado imagens em
movimento das feministas, foi possível identificar algumas sequências breves sobre mulheres e
selecionaram-se alguns frames nos documentários visionados que podem vir a constituir-se como
informação para futuros desenvolvimentos.
(Cf. Anexos E, F e G)
26
27

Cf. Feminismos_Ficha11/FEM/SPG.
Cf. Feminismos_Ficha12/FEM/VM.
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3. CONCLUSÕES
A informação que se reuniu e se apresenta permite-nos afirmar que os objetivos gerais deste
projeto foram alcançados, nomeadamente a afirmação da memória histórica da luta pelos direitos
das mulheres, em Portugal, antes do 25 de Abril, e o papel das feministas nessa luta, homenageandoas por via do alargamento do conhecimento numa área de difícil visibilidade, dado que a História se
tende a contar e a escrever no masculino.

Não queremos deixar de sublinhar que a realização desta investigação tornou ainda mais viva
a consciência de que este é um escasso contributo numa área de conhecimento onde muito há ainda
a fazer no sentido de contribuir para potenciar a conscientização, essencialmente, das/dos mais
jovens, em matérias de direitos de mulheres e igualdade, mas recordamos que este é um projeto de
curta duração (3 meses).

Os objetivos específicos do projeto foram plenamente alcançados: realizou-se uma
investigação orientada para propósitos futuros de divulgação, nomeadamente a conceção de guiões
e produção de vídeos, tendo partido da identificação das organizações de mulheres e de feministas e
da seleção das protagonistas e principais realizações. Após a definição da metodologia, ou explanação
da lógica subjacente à seleção de métodos para conduzir a pesquisa, passou-se à recolha de dados e
sua sistematização, método de investigação de que se dá conta no presente documento, e elaborouse o texto de enquadramento e contextualização histórica da ação das feministas e das
organizações/associações.

As dificuldades que mais se salientaram neste percurso prenderam-se com a
identificação/localização de materiais originais devido à situação de pandemia que condicionou o
acesso a arquivos, bibliotecas, e ao encerramento de alguns Centros de Documentação.

Alcançados os objetivos previstos, considerou-se útil otimizar a investigação desenvolvida e
acrescentar ao plano de trabalhos inicial a organização de informação de molde a permitir o
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desenvolvimento mais imediato de conteúdos de cariz pedagógico. Assim, pretende-se a divulgação
de parte dos conteúdos reunidos (informação sumariada sobre organizações e feministas, fotos,
ilustrações, cronologias…) através de:
a) sites e redes sociais como Instagram/Facebook;
b) um repositório online de informação em língua portuguesa sobre feminismos e feministas,
que nomeámos BIBLIOFEM, alocado no site da FEM – Feministas em Movimento
(https://fem.org.pt/).

A ideia da BIBLIOFEM surgiu como forma de disponibilizar conhecimento online, escrito em
português, sobre feminismos e feministas, constituindo-se como uma possibilidade de resposta às
necessidades de pesquisa de alunos dos graus mais elementares de ensino, mas também de
estudantes do ensino superior de vários campos do saber que se debrucem sobre perspetivas de
género.

Conclui-se, assim, que o projeto Feminismos antes do 25 de Abril de 1974, que se iniciou para
recolha de informação para um guião, acabou por se constituir como uma ferramenta evolutiva, que
poderá conhecer novos desenvolvimentos, através de investigação futura a realizar com mais tempo
e recursos, nomeadamente humanos e financeiros.

Embora o resultado do projeto Feminismos antes do 25 de Abril de 1974 se apresente como
um trabalho acabado, foram sendo identificados no decurso da pesquisa alguns tópicos para
desenvolvimentos eventuais, nomeadamente, realizar investigação subordinada à identificação de
memorabilia alusiva às associações feministas; confirmar manifestações de representação simbólica,
por exemplo, a aposição de placas nos edifícios relacionados com a vida das mulheres; reorganizar
fotografias em Arquivos substituindo o critério de identificar os fotógrafos pela identificação de
“personalidades fotografadas”, ou seja, as mulheres.
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NOTA BIOGRÁFICA DA EQUIPA DO PROJETO
Elisabete Brasil
Jurista, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da
Universidade Nova de Lisboa (CICS.NOVA), é doutoranda na primeira edição do
Doutoramento em Estudos de Género (Consórcio FCSH, FDUNL, ISCSP) a
desenvolver tese com o tema: A perceção do impacto das políticas públicas em
matéria de violência doméstica em Portugal (2019-2021). A ação das ONG.
Formadora e supervisora de estruturas de atendimento e acolhimento da Rede
Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), assume funções
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ANEXO A - TEXTO DE APOIO
CONTRIBUTO PARA A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
DAS LUTAS FEMINISTAS
NA HISTÓRIA MUNDIAL E EM PORTUGAL – 1848-1950
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS LUTAS FEMINISTAS
As lutas feministas não se desenvolveram num vácuo temporal e espacial, tendo sido
espoletadas no contexto dos movimentos em torno da liberdade que marcaram o século XIX.
Recordam-se aqui brevemente as quatro grandes vagas revolucionárias que, segundo René
Rémond (2003), marcaram esse século:

a) os movimentos liberais das décadas de 20 e 30 do século XIX contra o Antigo Regime
e que resultaram, regra geral, em regimes controlados por uma elite burguesa (na sua
maioria) que se perpetuou no poder através do sufrágio censitário28 (insere-se nesta
vaga a revolução liberal portuguesa de 1820);

b) os movimentos democráticos, na sequência das revoluções de 1848, que lutaram pelo
sufrágio universal para eleger um governo representativo do povo (estes movimentos
tiveram diferentes etapas, marcadas por avanços e recuos, consoante os países em que
se desenrolaram);

c) os movimentos sociais, mais notórios a partir da 2ª metade do século XIX, resultantes
das lutas do movimento operário e dos programas dos socialistas (utópicos e
científicos) na busca de solução para a designada “questão social” (insere-se nesta vaga
a criação da Internacional Operária);

d) o movimento das nacionalidades, contemporâneo dos outros três, e que resultou na
independência de vários povos na Europa e na América Latina (por exemplo: Brasil em
1822, Bélgica em 1830 e Itália e Alemanha em 1871).

28

Sufrágio censitário - implicava que para votar e/ou ser eleito se tinha de ter um determinado rendimento sobre o qual
se pagava um imposto – o censo.
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2. DA 2ª METADE DO SÉCULO XIX À I GUERRA MUNDIAL
A luta pelo sufrágio universal nos países com regimes constitucionais foi-se generalizando ao
longo do século XIX porque o liberalismo negava os valores de liberdade, igualdade e fraternidade a
determinados grupos sociais (Mariano, 2017), por não reunirem condições económicas e/ou
culturais para participar no sufrágio censitário (Robson & Kinzer 2006). No entanto, essa luta dos
excluídos da representatividade política era conjugada no masculino excluindo-se quase sempre, as
mulheres, que se encontravam numa posição de submissão a uma figura masculina – pai, marido ou
irmão – independentemente da classe social (Fugier, 1990). Esta autoridade do homem sobre a
mulher era reconhecida pela jurisprudência do século XIX que não permitia à mulher administrar os
seus próprios bens ou trabalhar sem autorização do marido, podendo este exigir-lhe a entrega do
salário (Vaquinhas, 1997). Às mulheres, sobretudo as da alta burguesia, reservava-se o papel de mães
e esposas virtuosas, por serem vistas como o garante da transmissão da propriedade e dos valores
burgueses de família que era considerada a célula base da sociedade (Fugier, 1990).
A mulher deveria ser uma “fada do lar” criadora de um “santuário” ao qual o marido voltasse
após um dia de trabalho, devendo satisfazer as suas necessidades, se necessário com autossacrifício,
passividade e silêncio: este conceito de mulher vitoriana de John Ruskin encontrou eco também entre
as classes médias em ascensão na sociedade do século XIX (Macedo & Amaral, 2005). Não obstante,
nesta mesma altura, várias foram as mulheres que não aceitaram esse papel e reivindicaram direitos
civis e políticos, tendo divulgado os seus intentos em revistas e jornais ou em congressos por forma
a dar visibilidade às pretensões feministas (Perrot, 1990). Recorde-se que Elisabeth Stanton, ativista
abolicionista dos EUA, reivindicara, ainda na primeira metade do século XIX, o sufrágio feminino e
o direito à educação, à propriedade, ao emprego, à participação no governo e, ainda, ao divórcio e
controlo da natalidade, tendo essas reivindicações sido incluídas na Declaration of sentiments29,
produzida na convenção de Seneca Falls, em 1848 (Wellman, 2004). Apesar desta Declaração as
mulheres que lutavam pelos seus direitos enfrentaram uma forte resistência na sociedade, tanto de
homens como de muitas outras mulheres, que se escudavam em argumentos morais, religiosos e
29

Redigida pela própria Elisabeth Stanton.
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políticos para as atacar (Perrot, 1990). Até mesmo a medicina contribuía para a ideia de menorização
da mulher ao atribuir-lhe uma natureza frágil e sensível, começando apenas a verificar-se mudanças
neste tipo de entendimento no final do século XIX com os estudos de Charcot e Freud (Vaquinhas,
1997).
A evolução da maquinaria no mundo industrial, a partir da segunda metade do século XIX,
impôs ritmos cada vez mais rápidos de produção, sendo as mulheres utilizadas como mão-de-obra
barata, a quem se pagava, regra geral, cerca de metade do salário dos homens, por supostamente
desempenharem um trabalho mais leve30, ainda que a sua jornada de trabalho fosse tão longa como
a dos homens - 14 a 16 horas (Léon, 1982). Essa terrível situação, a designada “questão social”,
impulsionou ao longo do século XIX o movimento operário e os sindicatos que lutavam pela redução
da jornada de trabalho e por melhores salários e condições de trabalho, bem como o desenvolvimento
de propostas socialistas, tanto utópicas como científicas/marxistas (Léon, 1982).
Se os marxistas procuravam uma via revolucionária de modificação profunda da sociedade
que levasse o proletariado ao poder (Léon, 1982; Rémond, 2003), os socialistas utópicos procuravam
a dignificação das condições de vida desse proletariado, nomeadamente através da educação,
procurando inverter a sua subalternização social – foi neste contexto que os socialistas utópicos
estabeleceram relações com a subordinação da mulher, tendo Charles Fourier enunciado a expressão
“emancipação da mulher” que levou a que fosse considerado por alguns especialista como “pai do
feminismo moderno” (Vaquinhas, 1997). A educação, que cumpria também um desígnio do sistema
capitalista de procura de uma mão-de-obra mais qualificada, começou a ser encarada como um fator
de progresso social, vindo a entrecruzar-se com os objetivos dos movimentos feministas emergentes
(Vaquinhas, 1997). Estes buscavam, a par da instrução feminina, o reconhecimento de direitos civis
e políticos para as mulheres, nomeadamente o direito ao divórcio e ao voto, escolhendo como forma
de atuação a constituição de associações e a divulgação das suas ideias através de conferências e de
publicações, privilegiando a imprensa (Vaquinhas, 1997).
A luta das mulheres pelo direto ao voto fez surgir os primeiros movimentos sufragistas nos
EUA, ainda no século XIX, mas só na transição para o século XX é que começaram a endurecer a sua
30

Este entendimento era também alargado às crianças, que começavam a trabalhar aos 3 ou 4 anos em condições tão
miseráveis como as dos seus progenitores, recebendo c. ¼ do salário dos homens, que já era bastante reduzido.
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luta, devido à recusa e/ou negação sistemática do poder político instituído face a esta causa (Macedo
& Amaral, 2005). Esta luta foi mais radical na Inglaterra, onde após várias tentativas de negociar
com o Parlamento, Emmeline Pankhurst, em 1912, apelou ao uso de métodos mais agressivos,
inclusive a destruição da propriedade, para atingir um dos princípios que os homens burgueses
valorizavam (Schneir, 1994). Ainda assim, o sufrágio feminino foi quase sempre conquistado após o
sufrágio universal masculino, cujo processo foi lento devido às dúvidas sobre o voto das massas
(Samara, 2010) e que acabou por não produzir as tão desejadas mudanças políticas (um governo do
povo) devido à adaptação dos partidos políticos (da elite burguesa) às novas circunstâncias e à falta
de instrução do eleitorado (Rémond, 2003).
Em Portugal, na 2ª metade do séc. XIX, também predominava o sufrágio censitário
masculino estando as mulheres sujeitas à obediência ao marido, pelo Código Civil de 1867, tendo
surgido nesse mesmo ano A voz feminina, cujo cunho feminista, passou a ser expresso no subtítulo
“A mulher livre ao lado do homem livre” e que contava com escritos de mulheres e de homens sobre
a condição da mulher (Silva, 1994). Ao privilegiar a imprensa como meio de divulgação, as mulheres
portuguesas estavam em consonância com as estratégias do feminismo internacional (Vaquinhas,
1997). No entanto, as crises económicas dos anos 70 do século XIX absorviam maior interesse
nacional. De facto, e apesar do desenvolvimento económico da Regeneração, o país continuava
dependente de capital e matérias-primas externas, sendo permeável às crises cíclicas do capitalismo
(Costa, Lains & Miranda, 2012), que iam provocando forte descontentamento social e que foram
aproveitadas, pelo Partido Socialista31 e pelo Partido Republicano (1876) para criticar a monarquia
parlamentar (Homem, 2001). Mas foi só com o Ultimato inglês de 189032 e com a revolta republicana
de 1891 (apesar de falhada), que se estreitou a ligação do Partido Republicano com as camadas
populares e as classes médias (pequena e média burguesia), a quem agradavam as propostas desse
Partido sobre a implantação de um regime republicano democrático e a promessa do sufrágio
universal (Pereira, 2014; Samara, 2010).
O Ultimato de 1890 foi, no entanto, a expressão de uma luta mais vasta, no mundo ocidental,
pela obtenção de matérias-primas para a produção industrial crescente de final de século e pela
necessidade de mercados para venda dessa produção: o colonialismo recrudesceu e, sem respeito

31
32

Criado em 1875 e extinto em 1933.
Que aumentou a incompreensão popular face à monarquia.
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pelos povos locais, ocuparam-se territórios em África, na sequência da Conferência de Berlim (18841885), ou fomentaram-se instabilidades económicas e políticas na Ásia, que aumentaram a
dependência da China e da Índia, entre outros povos, face à Europa (Hobbsbawm, 1990). O
recrudescimento dos imperialismos ocidentais aumentou a tensão entre a Inglaterra e a Alemanha e
conduziu à formação de alianças entre as potências europeias e a uma corrida ao armamento, da
qual também participaram o Japão e Estados Unidos: o mundo ocidental preparava-se para a guerra,
aguardando por um incidente que acendesse um rastilho já existente (Blainey, 2009; Rémond,
2003).
O ambiente de crescente tensão internacional fez acrescentar às reivindicações feministas a
demanda pela paz, preocupação que também se fez sentir em Portugal com a fundação, pela
feminista Alice Pestana, da Liga Portuguesa da Paz (1899-1917), de caráter marcadamente pacifista
e que agregava mulheres e homens, republicanos ou monárquicos, destacando-se Augusta Rocha,
Beatriz Pinheiro, Sebastião de Magalhães Lima e Teófilo Braga, entre outros (Esteves, 2001; Samara,
2010). Devido ao número crescente de adesões, a Liga criou uma Seção Feminina, em maio de 1906,
presidida por Olga Morais Sarmento da Silveira e secretariada por Domitila de Carvalho e Emília
Patacho (Esteves, 2001; Samara 2007). Ainda em 1906, em novembro, na sequência de uma
deliberação da associação francesa La Paix et le Désarmement par les Femmes (criada em 1899) de
constituir comités pacifistas em vários países para evitar a guerra, foi organizado o Comité
Português33, sendo Sylvie Flamarion a sua presidente (a partir de Paris) e Virgínia Quaresma, a
secretária-geral (Esteves, 2001).
Se é verdade que nem todas as pacifistas eram feministas, ou se assumiam como tal, o que foi
verídico foi que o pacifismo criou um espaço de ação para as mulheres na esfera pública e lhes
permitiu estabelecer relações internacionais – recorde-se que logo em 1900 Alice Pestana
representou a Liga Portuguesa da Paz, como sua presidente, no congresso de Haia (Samara, 2007).
A relação com os movimentos feministas internacionais evidenciava-se na agenda das feministas
portuguesas (Silva, 1994), que reivindicavam o direito ao voto, a igualdade dos sexos, a educação das
mulheres e a sua independência económica, divulgando essas ideias em periódicos assumidamente
feministas, de que a Alma Feminina, criada em 1907, foi um exemplo (Leal, 1986).

33

De que Alice Pestana viria a ser sócia benemérita (Esteves, 2001).
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O livro de Ana de Castro Osório Às mulheres portuguesas de 1905, refletia as reivindicações
referidas, podendo considerar-se, segundo Regina Tavares da Silva (1994), o manifesto do
movimento feminista português. Aí, Ana de Castro Osório, partindo de uma reflexão sobre a forma
depreciativa como muitos homens e, até algumas mulheres, julgavam as feministas e, chamando a
atenção para os avanços científicos que negavam diferenças entre o cérebro feminino e masculino,
reclamou a justiça da luta feminista: “E, no entanto, nada mais justo, nada mais razoável, do que este
caminhar seguro, embora lento, do espírito feminino para a sua autonomia. O homem português não
está habituado a deparar no caminho da vida com as mulheres suas iguais pela ilustração [educação],
suas companheiras de trabalho, suas colegas na vida pública; por isso as desconhece, as despreza por
vezes, as teme quasi sempre.” (Osório, 1905: 11-12). Reclamou ainda a educação igualitária entre
sexos (Macedo & Amaral, 2005). Este foi o primeiro de uma série de estudos escritos por mulheres
para mulheres, tendo a própria Ana de Castro Osório constituído com Beatriz Pinheiro e Carolina
Beatriz Ângelo (entre outras) o Grupo Português de Estudos Feministas - GPEF (1907-1908) para
divulgar a emancipação feminina e reivindicar uma maior ação das mulheres na esfera pública, a
nível da ciência e da política (Samara, 2010). Este grupo, de caráter eminentemente intelectual
enviou ainda uma representação ao Congresso Feminista de Paris.
Em 1908, Ana de Castro Osório e Adelaide Cabete, juntamente com os republicanos Bernardino
Machado, Sebastião de Magalhães Lima34 e António José de Almeida, criaram a Liga Republicana das
Mulheres Portuguesas – LRMP (1908-1919) que tinha por objetivos a educação cívica e política da
mulher, a igualdade de direitos e deveres e a melhoria da situação da mulher e da criança (Silva,
1994). A defesa da democracia foi ainda uma das bandeiras da LRMP que apesar de ser a primeira
organização político-partidária feminina, não coloca em causa o papel tradicional da família, devendo
a educação da mulher prepará-la para ser uma boa mãe (com conhecimentos de puericultura) de
cidadãos republicanos (Macedo & Amaral, 2005; Samara, 2010).
O regicídio de D. Carlos e do príncipe herdeiro D. Luís Filipe (1 de fevereiro de 1908) provocou
cisões entre as feministas, como entre outros setores da sociedade, com os republicanos a
demarcarem-se deste ato, pela sua violência, sobretudo porque esperavam o reconhecimento

34

A Mulher e a Criança . Anno I, N.o 1- abril, 1909, pp.1-4
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internacional, quando fosse oportuno implantar a República, o que ocorreu a 5 de outubro de 1910
(Samara, 2010).
A I República iniciou imediatamente uma intensa ação legislativa incidindo sobre o trabalho35,
a laicização do Estado e a educação (Rosas & Rollo, 2010), mas não correspondeu às expectativas das
feministas, que se tinham comprometido com a causa republicana – até em termos de representação
simbólica relembre-se que foram Adelaide Cabete e Carolina Beatriz Ângelo que fizeram as primeiras
bandeiras da República (Esteves, 2014b). Não obstante o seu empenho republicano, de entre o
conjunto de direitos civis e políticos reclamados, logo em 1910, (voto; educação; divórcio e poder
paternal; participação na vida jurídica, no poder local e na vida pública; acesso a carreiras
profissionais vedadas a mulheres; resolução para o problema da prostituição legal) a República
apenas lhes concedeu o direito ao divórcio e o poder sobre os filhos (Silva, 1994), mesmo tendo
contado com o apoio de algumas vozes masculinas, como Bernardino Machado (Samara, 2010).
A reivindicação do direito ao voto provocou clivagens entre as feministas da LRMP, com a
presidente Ana de Castro Osório a defender o sufrágio feminino restrito a mulheres com estudos e
autonomia económica e Maria Veleda a defender o sufrágio universal, dado que a maioria das
mulheres não tinha como se sustentar ou estudar e não poderia votar (Esteves, 2014a). Convém, no
entanto, recordar que algumas mulheres podiam aceder à oferta educativa, ainda que reduzida: a
primeira secção feminina de ensino liceal36 surgiu em 1906 em Lisboa, cidade onde havia desde 1886
formação técnica feminina que, entretanto, se foi alargando ao resto do país (Alves, 2015). Os cursos
técnicos, orientados para a vida prática e a indústria local, formaram mulheres para setores
tradicionais (como os lavores) e para o setor de serviços (comunicação e comércio), permitindo a
algumas seguir estudos superiores – de notar que 58% das matrículas entre 1886-87 e 1909-10 eram
femininas (Alves, 2015).
A insistência no sufrágio feminino restrito para uma elite intelectual e para comerciantes
alfabetizadas e chefes de família (Pereira, 2014) levou à demissão de Ana de Castro Osório da LRMP,
tendo criado com outras demissionárias da Liga, a Associação de Propaganda Feminista – APF (19111918), presidida por Carolina Beatriz Ângelo e de que fizeram parte, entre outras, Elzira Dantas
35
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Como resposta aos anseios da sua base social de apoio: operariado e classes médias, essencialmente urbanas.
Liceu Maria Pia de que Domitila de Carvalho foi reitora de 1906 a 1912 (Samara, 2007).
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Gonçalves Pereira Machado e Luthegarda Guimarães de Caires. A primeira vitória da APF ocorreu
poucos dias depois da sua criação: Carolina Beatriz Ângelo exerceu o direito ao voto no dia 28 de
maio de 1911 nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Mas tal aconteceu porque invocou
a sua condição de chefe de família (por viuvez) explorando no tribunal uma lacuna da Lei Eleitoral
de 1911 que concedia o voto a "cidadãos portugueses com mais de 21 anos, que soubessem ler e
escrever e fossem chefes de família" (Ferreira, 1998). Se a nível internacional este acontecimento
trouxe à Associação o convite para se filiar na International Woman Suffrage Alliance (IWSA)
(Esteves, 2014a), a nível nacional a Associação sofreu um rude golpe, dado que a Lei Eleitoral foi
revista fazendo prevalecer a discriminação em relação às mulheres ao especificar que só os chefes de
família do sexo masculino podiam votar (Ferreira, 1998). Aliás, durante a discussão dessa Lei só o
Partido Republicano Radical Português propôs a igualdade civil e política de homens e mulheres e,
até mesmo o sufrágio universal masculino, apenas foi defendido pelo Partido Unionista, só se
reconhecendo o voto aos homens chefes de família alfabetizados (Pereira, 2014). No entanto, João
Esteves (2014a) sublinha que o voto de Carolina Beatriz Ângelo foi o culminar da luta feminista que
se vinha desenvolvendo desde 1906!
Em março de 1914 a médica Adelaide Cabete fundou o Conselho Nacional das Mulheres
Portuguesas – CNMP (1914-1947), que se constituiu como uma organização que permitia a federação
de associações de mulheres, feministas ou não, e que não se subordinava a questões políticas,
filosóficas ou religiosas (Pimentel, 2011). Os seus objetivos eram formar uma elite que
propagandeasse o ideário feminista através da palavra escrita e falada: daí as publicações, as
conferências e as exposições e até mesmo as relações com o movimento feminista internacional
(Costa, 2021), tendo-se filiado desde logo no International Council of Women (ICW). O CNMP definiu
como objetivos a solidariedade entre mulheres e entre as suas associações, a melhoria da situação
legal da mulher na família e no Estado, bem como a melhoria da sua saúde e das crianças e, mais
uma vez, a luta pela educação e pelo voto (Silva, 1994); a remuneração equitativa do trabalho e o fim
do tráfico e exploração de mulheres (Pimentel, 2011). A sua ação em torno destes objetivos e a
cooperação internacional eram divulgados no seu Boletim Oficial, publicado de 1914 a 1946, e que se
passou a designar Alma Feminina desde 1917 (Leal, 1986).
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3. DA I À II GUERRA MUNDIAL
O ano de 1914 mergulhou o mundo ocidental na I Guerra Mundial: o assassinato de Francisco
Fernando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, a 28 de junho de 1914, foi o pretexto para envolver,
numa semana, a Europa num conflito que todos acreditavam estar resolvido até ao Natal desse ano,
mas que, mercê do equilíbrio de armamento dos Impérios Centrais e dos Aliados, durou quatro
longos anos! (Hobbsbawm, 1990; Rémond, 2003).

Em Portugal, a I Guerra Mundial pôs em causa o equilíbrio financeiro alcançado por Afonso
Costa em 1912, tendo reemergido as dificuldades económico-financeiras, decorrentes do
agravamento da dívida externa e da inflação, e a instabilidade política resultante da dificuldade de
os governos obterem apoio por excessiva fragmentação partidária e das tentativas de implantação
de ditaduras como a de Pimenta de Castro de janeiro a maio de 1915 (Rosas & Rollo, 2010). Após a
queda dessa ditadura, Ana de Castro Osório e Elzira Dantas Gonçalves Pereira Machado, enquanto
representantes da APF, apresentaram ao novo Parlamento as reivindicações feministas, novamente
sem sucesso (Esteves, 2014a).

O dealbar da I Guerra Mundial foi retirando força aos movimentos sufragistas, dividindo-se
estes em pacifistas e em patriotas/apoiantes do esforço de guerra (Macedo & Amaral, 2005). Em
Portugal, Ana de Castro Osório defendeu que as mulheres deviam aproveitar a guerra como uma
oportunidade para se afirmarem na esfera pública, tendo criado na APF a Comissão Feminina “Pela
Pátria”, logo em 1914, para mobilizar as mulheres portuguesas para o esforço da guerra (Natividade
Monteiro, 2016). Esta Comissão acabou por granjear o apoio da LRMP, que inicialmente tal como a
CNMP tinham assumido um discurso pacifista: Adelaide Cabete, pela CNMP, acabou por aceitar as
diretivas favoráveis à intervenção na guerra do International Council of Women; e Maria Veleda
apelou ao apoio às intenções do Partido Democrático de Afonso Costa de participação na guerra37
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Recorde-se que Portugal só entrou na guerra, na Europa, em 1916, mas que sofria já ataques alemães nas fronteiras
de Angola e Moçambique, que na época eram colónias de Portugal.
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(Natividade Monteiro, 2016). Maria Veleda acabou por romper com o LRMP e criar a Associação
Feminina de Propaganda Democrática (Pimentel, 2011).

A entrada de Portugal na I Guerra Mundial não provocou só cisões entre as mulheres;
também os partidos políticos e a opinião pública se dividiram quanto a este assunto, acabando por
prevalecer a vontade do governo da União Sagrada38 que defendia que se deveria ir à guerra para
preservar as colónias, participar nas negociações de paz no final do conflito e afirmar
internacionalmente o novo regime republicano (Marques, 2016).

A I Guerra proporcionou às mulheres uma maior ação na esfera pública, surgindo em
Portugal várias associações, nem todas feministas, para apoiar os soldados e as suas famílias
(Natividade Monteiro, 2016), cumprindo-se assim aquilo que Ana de Castro Osório tinha defendido.
Ela própria chegou a sugerir ao governo uma mobilização oficial das mulheres para o esforço de
guerra, tendo essa mobilização sido efetuada pela Cruzada das Mulheres Portuguesas, fundada em
março de 1916 por Elzira Dantas Gonçalves Pereira Machado, presidente da APF e esposa do
Presidente da República, Bernardino Machado (Natividade Monteiro, 2016).

A Cruzada, criada como movimento de beneficência para apoio na guerra, foi tratada como
parceira do governo e recebeu os mesmos direitos e privilégios da Cruz Vermelha, entre os quais
ministrar cursos de enfermagem (Natividade Monteiro, 2016). Essas enfermeiras foram depois
recrutadas pelo Ministério da Guerra para a frente de batalha na Flandres, tendo algumas sido
colocadas nas ambulâncias da 1ª linha (Marques, 2016) ou em hospitais de recuperação para cuidar
dos feridos, mutilados e doentes, nomeadamente em Lourenço Marques (atual Maputo,
Moçambique), Lisboa e Porto (Natividade Monteiro, 2016). As mulheres da Cruzada acabaram por
ver a sua ação denegrida devido aos seus laços familiares com o poder político, sobretudo quando
Sidónio Pais chegou ao poder e instaurou a República Nova39 (Natividade Monteiro, 2016). Convém
relembrar que as mulheres que colaboraram com o sidonismo na assistência aos pobres e inválidos
de guerra eram as de meios mais tradicionais e católicos (Natividade Monteiro, 2016; Samara, 2007).
38

Governo de março de 1916 a abril e 1917 liderado por António José de Almeida do Partido Evolucionista, que se aliou
ao Partido Democrático (de Afonso Costa).
39
A "República Nova” durou de abril de 1918 até ao assassinato de Sidónio Pais em dezembro desse ano; Sidónio Pais
acabou por desproteger as tropas do CEP na Flandres.
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A I Guerra deu, de facto, às mulheres oportunidades de trabalho, mas essa não era uma
novidade: já havia algumas mulheres com estudos superiores a desempenhar funções nas áreas da
saúde, educação e assistência social e recorde-se que havia um número enorme de mulheres das
camadas populares que sempre trabalharam na agricultura e na indústria, auferindo, regra geral,
menos salário que os homens (Léon, 1982). Por isso, uma das bandeiras da Confederação Geral do
Trabalho, desde a transição do século, era que o aumento do salário do homem fosse de tal monta
que lhe permitisse sustentar a família, almejando a mulher operária ficar em casa a cuidar da família,
o que muito raramente se concretizou (Burguière, Zonabend, Segalen & Klapisch-Zuber, 1996). O
que melhorou de alguma forma as condições de vida deste operariado que vivia em bairros
miseráveis foi o uso de estratégias de contraceção, que permitiram reduzir o número de filhos e
tentar apostar na educação como forma de ascensão social das famílias (Burguière, Zonabend,
Segalen & Klapisch-Zuber, 1996). Qual foi, então, a novidade no trabalho proporcionada pela guerra?
O desempenho de profissões até aí reservadas maioritariamente aos homens e o facto de as mulheres
das classes mais altas passarem a ocupar cargos de chefia nas empresas e na esfera pública (Léon,
1982).

A devastação material e humana (mortes e feridos) provocada pela I Guerra Mundial, teve
consequências desastrosas a nível económico, político e social, desde logo o aumento das dívidas
externas dos Estados europeus (Léon, 1982; Rémond 2003), entre os quais Portugal, devido ao
financiamento do esforço de guerra através do aumento da dívida interna, da circulação monetária
e de empréstimos pedidos no estrangeiro, sendo a principal financiadora dos países aliados europeus
a Grã-Bretanha, que por sua vez era devedora aos EUA (Costa, Lains & Miranda, 2012).

A Europa do pós-guerra enfrentava uma situação difícil: por um lado, os países aliados
enfrentavam as despesas de reconversão de uma economia que houvera sido orientada para a guerra
(armas, fardamentos, etc…) e, por outro, a Alemanha juntava a essas dificuldades o pagamento das
indeminizações impostas pelo Tratado de Versalhes40 (para além do desarmamento e da perda de
territórios e colónias): vencidos e vencedores da Europa viam a inflação e a dívida galopar (Léon,
1982). Por isso, os EUA emprestaram capital à Europa, nomeadamente à Alemanha, para que esta

40

Assinado no Palácio de Versalhes, em 1919, na sequência de negociações apenas entre os Aliados, sem ouvirem a
Alemanha, que tinha pedido o armistício, nem a Áustria, a Hungria e a Rússia.
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pagasse as dívidas aos Aliados e estes lhe pudessem pagar a si, sendo este fluxo triangular de capitais
que permitiu a recuperação económica europeia entre 1921 e 1925 (Costa, Lains & Miranda, 2012).
No entanto, essa recuperação não gerou a quebra imediata dos défices orçamentais, devido ao
endividamento externo dos países, o que provocou inflação e carestia de vida (Léon, 1982; Blainey,
2009). Germinavam assim as greves entre o operariado, o que agitava nas classes médias e na
burguesia o medo do comunismo, vitorioso na Rússia desde 191741 e propagandeado na Europa
através da III Internacional que apelava à luta, sem fronteiras, dos trabalhadores (Léon, 1982;
Rémond, 2003). A este quadro difícil somava-se ainda a instabilidade política devido à dificuldade
dos governos em fazer aprovar as suas propostas: por todo o lado caíam governos, generalizavamse revoltas e golpes de Estado (Hobbsbawm, 1990; Rémond, 2003). Como reação face à insegurança,
em muitos países, as classes médias e a burguesia apelavam à estabilidade social e à manutenção da
ordem começando a aceitar a ideia de um chefe que pusesse tudo em ordem: assim se entende a
ascensão nos anos 20 e 30 do século XX de Mussolini e de Hitler (Blainey, 2009; Rémond, 2003).

A viragem à direita em Portugal ocorreu em 1926 com a instituição de uma ditadura militar
que prometia ordem face à instabilidade política que se agravou no pós-guerra com as cisões
crescentes entre republicanos e com a oposição de monárquicos e católicos (Rosas, 1994). As
dificuldades de produção e de exportação agravaram a crise económico-financeira e provocaram
falências, tendo como consequências o aumento do desemprego, a subida da inflação e a degradação
das condições de vida, sobretudo entre o operariado e classes médias baixas (Costa, Lains & Miranda,
2012; Rosas, 1994).

A entrada na I Guerra Mundial permitiu a Portugal manter as colónias, mas não lhe trouxe
as reparações financeiras esperadas: as despesas da guerra fizeram aumentar o défice devido aos
empréstimos externos e, nem o aumento de impostos, nem a desvalorização da moeda pareciam
resolver a questão (Rosas, 1994). Os governos caíam, os atentados políticos sucediam-se e a agitação
social crescia com os operários a defender uma solução autoritária comunista e a grande burguesia
e classes médias urbanas a defenderem uma solução fascista. Foram estes últimos que apoiaram o
golpe militar de Gomes da Costa a 28 de maio de 1926 que instituiu a Ditadura Militar (Rosas, 1994).
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A revolução de Outubro de 1917 permitira a Lenine colocar em prática o marxismo-leninismo, que visava eliminar a
burguesia (e classes possidentes) e colocar o proletariado e o campesinato no poder.
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Ainda que entre 1923 e 1925 os governos da I República tivessem conseguido um certo reequilíbrio
financeiro, este foi posto em causa pelo governo da Ditadura Militar: e foi para resolver a questão
financeira que convidaram Oliveira Salazar para a pasta das Finanças (Costa, Lains & Miranda,
2012).

Mas se socialmente havia quem tivesse sido muito atingido pelas consequências da I Guerra,
também é verdade que houve quem tivesse enriquecido pela especulação e quem aproveitasse para
acelerar a velocidade deslocando-se em automóveis cada vez mais velozes, dançando o foxtrot e o
charleston, ouvindo jazz, vivendo a noite nos bares e clubes: foram os loucos anos 20 em que a jovem
flapper (flapper na terminologia anglo-saxónica, garçonne na terminologia francófona),
escandalizava pelos seus comportamentos, não só por assumir maior liberdade sexual, mas também
por ir ao café sem companhia masculina, por fumar e beber em público, por usar maquilhagem,
cortar o cabelo (à rapaz) ou por se libertar do espartilho e vestir saias mais curtas e, até, calças (Léon,
1982). Estes novos comportamentos foram, de alguma forma, veiculados pelo cinema e por
campanhas de marketing destinadas a estas flapper que viviam nas cidades e que se tornaram
consumidoras, em larga escala gastando os seus salários rapidamente (Léon, 1982). Apesar de esta
“ligeireza de vida” ter sido largamente criticada, também pelas feministas, o fenómeno flapper
contribuiu para uma maior liberdade das mulheres, quer em termos de moda, quer numa maior
visibilidade na esfera pública, e também pelo desempenho de profissões consideradas
exclusivamente masculinas (Léon, 1982).
O final da guerra permitiu ainda às feministas abraçar mais uma vez a causa da paz sendo várias as
que trabalharam na Sociedade das Nações – SDN (ou Liga das Nações) (Macedo & Amaral, 2005),
que houvera sido criada no imediato pós-guerra para evitar nova guerra mundial, tendo sido bemsucedida nas ações de apoio aos refugiados (Mazower, 2017).

Se nalguns países o voto foi concedido às mulheres nos anos 20, como nos EUA e na
Inglaterra, outros governos continuaram a desconsiderar as reivindicações feministas (Léon, 1982).
Portugal não fugiu a isso: a petição pelo sufrágio feminino da LRMP, apresentada por Angélica Porto,
em julho de 1918, a Sidónio Pais, não obteve qualquer resultado (Esteves, 2014a). Em 1920, discutiuse novamente o sufrágio feminino no Parlamento, desta feita devido à proposta do Partido Socialista
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para a instituição do sufrágio universal (também alargado às mulheres) e, apesar da proposta não
ter sido aprovada, reanimou as feministas (Esteves, 2014a).

Em 1923, Adelaide Cabete, no Congresso da International Woman Suffrage Alliance, em
Roma, sublinhou em representação pelo CNMP a centralidade da luta feminista pelo voto em
Portugal (Esteves, 2014a) e, em representação do governo português, enumerou as conquistas de
direitos civis, nomeadamente o direito ao divórcio e as leis da família (Costa, 2021). O CNMP
participou ainda nos Congressos Internacionais do ICW em Washington, em 1925 42 e no do IWSA,
em Paris, em 1926, tendo sido a estrutura feminista que sobreviveu à I Guerra Mundial (Costa, 2021).
Organizou ainda, em Lisboa, dois Congressos Feministas e da Educação, em 1924 e 1928, cujo
enfoque foi o direito à educação, ao voto, ao trabalho, à proteção da saúde materno-infantil e à
participação na esfera social e política (Costa, 2021; Pimentel, 2011; Silva, 1994).

Curiosamente a Ditadura Militar, que acabou com a representação oficial do governo em
Congressos internacionais feministas (Costa, 2021), acabou por permitir, em 1931, que as mulheres
“emancipadas” pudessem exercer funções públicas nos concelhos e concedeu o direito ao voto, em
eleições para as juntas de freguesia, a mulheres com mais de 21 anos, curso secundário ou superior
e chefes de família, por viuvez, divórcio, separação judicial ou ausência do marido nas colónias ou
no estrangeiro (Pimentel, 2011).

O mundo dos anos 30 do século XX não foi favorável às feministas: a crise de 1929, provocada
pela superprodução dos EUA e pela crise da Bolsa, alastrou-se à Europa, sobretudo a partir de 1931
(Costa, Lains & Miranda, 2012). A exigência pelos EUA do pagamento dos empréstimos aos países
europeus, arrastou a crise aos seus territórios coloniais em África e Ásia, provocando uma retração
comercial que envolveu ainda os países da América do Sul (Léon, 1982). A crise mundializou-se e o
desemprego disparou a nível mundial – só a URSS escapou a esta crise económica por ter cortado
relações com o capitalismo em 1917 na sequência da revolução soviética (Blainey, 2009; Léon, 1982).
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Sendo Adelaide Cabete também delegada do governo português neste Congresso; no entanto, em ambos os casos foi a
própria que custeou as suas despesas (Costa, 2021).
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A crise de 1929 veio provar a dificuldade de intervenção da SDN, sobretudo por não possuir
organismos financeiros ou monetários que lhe permitissem auxiliar os países em piores condições
(Mazower, 2017). A forma como os Estados lidaram com a Grande Depressão dos anos 30 ditou a
sobrevivência das democracias, nomeadamente o exemplo do New Deal de Roosevelt nos EUA, ou a
consolidação dos autoritarismos à direita, como na Itália fascista e na Alemanha nazi (Blainey, 2009;
Léon, 1982; Rémond, 2003).

Em 1932, a crise na Alemanha atingiu instituições bancárias, empresas e fábricas, fazendo disparar
o desemprego (c. 30%), realidades que Hitler usou para culpar os partidos no governo. Através de
uma intensa campanha de propaganda eleitoral Hitler prometeu aos trabalhadores emprego e aos
patrões perseguir comunistas e sindicalistas, tudo sob princípios de patriotismo, nacionalismo,
totalitarismo e autoritarismo: obteve 37% nas eleições e foi nomeado Chanceler (Blainey, 2009;
Rémond, 2003). As suas soluções de emprego contemplavam as obras públicas, o rearmamento e o
reforço das forças armadas (Blainey, 2009; Léon, 1982). Na Itália, Mussolini que tinha chegado ao
poder em 1922 pelo uso da força, governava também segundo princípios autoritários e totalitários
negando as liberdades individuais (Léon, 1982).

Na Alemanha nazi e na Itália fascista as organizações repressivas, como a censura e a polícia
política, foram tão fundamentais como as organizações de enquadramento das massas,
nomeadamente de trabalhadores, crianças e jovens e mulheres, sendo estas últimas remetidas ao
papel tradicional de mães de família, servindo uma política de aumento da natalidade (Léon, 1982),
ao mesmo tempo que libertavam postos de trabalho para os homens chefes de família (Pimentel,
2011). O feminismo era, assim, rejeitado e até desprezado: relembre-se que na Itália a vanguarda
futurista propalava o desprezo pela mulher43 (Perrot, 1990) e que, para Hitler, a mulher devia ter
filhos, cozinhar e ir à igreja: a célebre expressão Kinder, Küche und Kirche (Janeiro, 2010).

O ideal de mulher mãe granjeou, também, simpatias no Portugal de Salazar que, por via do
êxito da sua política de austeridade financeira iniciada em 1928 ao serviço da Ditadura Militar,
alcançara a Presidência do Conselho de Ministros em 1932 e implantou o Estado Novo em 1933

43

Manifesto futurista de Marinetti, 1909: «queremos glorificar a guerra, o militarismo (…) e o desprezo da mulher».
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(Rosas, 1986). Salazar subordinou, então, o poder legislativo ao poder executivo e com base nos
princípios de ordem, disciplina, moral, autoritarismo, totalitarismo, nacionalismo, imperialismo
(Salazar, 1935) criou os documentos orientadores do Estado Novo: o Ato Colonial, a Constituição de
1933 e o Estatuto Nacional do Trabalho, inspirado no corporativismo italiano (Rosas, 1986, 1992).
Este Estatuto potenciava a subordinação da economia aos interesses de um Estado que valorizava a
autarcia e o ruralismo em detrimento da indústria, que estava sujeita às regras do condicionamento
industrial (Rosas, 1986, 1992). Salazar procurava assim controlar a extensão da indústria e das
concentrações de trabalhadores para evitar a disseminação dos ideais comunistas, tendo mesmo
criado a Federação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) para controlar os tempos livres dos
trabalhadores e das suas famílias (Rosas, 1994).

Para divulgar os valores do regime foi criado, em 1933, o Secretariado de Propaganda
Nacional (SPN) que, sob a direção de António Ferro, produziu cartazes de exaltação do Estado Novo
(denegrindo a 1ª República) e de glorificação do chefe como o do “Salvador da Pátria” (Baptista,
1994) ou o da célebre fórmula “Deus, Pátria, Família”, procurando assim preservar o apoio das forças
conservadoras e da Igreja Católica (Medina, 1994). O SPN organizou ainda desfiles e comícios onde
Salazar discursava44 e promoveu concursos, festivais de folclore e exposições como a Exposição do
Mundo Português em 1940 (Baptista, 1994).

À semelhança das outras ditaduras coartaram-se as liberdades individuais, criando-se um
partido único (a União Nacional) e um conjunto de mecanismos repressivos: em 1933 a Polícia de
Vigilância e Defesa do Estado (PVDE)45 – antecessora da PIDE – e em 1936, na sequência da guerra
civil espanhola, a Censura Prévia46, a Legião Portuguesa47 e o campo de concentração do Tarrafal
(Medina, 1994; Rosas, 1994). Ainda em 1936 procedeu-se à reforma do ensino, impondo um manual
escolar único e obrigando os professores, tal como os funcionários públicos, a assinar uma declaração
em como não professavam ideologias contrárias ao Estado Novo: pretendia-se assim garantir a
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Embora preferisse fazê-lo através da rádio porque não gostava das multidões, como Mussolini e Hitler.
Vigiava os opositores políticos, que podia prender sem culpa formada ou mandato, sujeitar a tortura física e psicológica
e enviar para as prisões políticas do Aljube, Caxias e Peniche; após a II Guerra Mundial foi transformada em Polícia
Internacional de Defesa do Estado, a PIDE.
46
Atuava sobre toda a produção intelectual, rádio, imprensa e cinema para impedir a divulgação de ideias contrárias ao
regime.
47
Milícia civil armada.
45
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transmissão dos valores do regime às crianças e jovens, nomeadamente o espírito de obediência ao
chefe e a defesa da Nação, da raça e da religião católica (Medina, 1994; Rosas, 1994). Mas para se
incutir especificamente valores militaristas e patrióticos nas crianças e jovens, sobretudo nos
rapazes, foi criada a Mocidade Portuguesa (MP), dado que, apesar de o regime ter reduzido o
analfabetismo, muitos eram os que continuavam sem possibilidades de aceder à escola (Medina,
1994; Rosas, 1994).

A MP tinha também uma vertente feminina, a Mocidade Portuguesa Feminina (MPF), que,
por sua vez, ensinava às raparigas o ideal de mulher que devia colocar o “bem da família” acima do
seu (Pimentel, 2011). Este princípio ideológico era invocado na Constituição, juntamente com o
argumento biológico da natureza da mulher, para justificar exceções à sua igualdade constitucional,
criando na prática diferenças entre mulheres casadas e mulheres solteiras e emancipadas, que
podiam trabalhar em funções socialmente úteis ainda que em espaços próprios de atuação, como a
assistência e a educação (Pimentel, 2011). Assim se entende que Salazar tenha alargado o direito de
voto a algumas mulheres48 e permitido a sua elegibilidade para a Assembleia Nacional (AN) e a
Câmara Corporativa (CC): por um lado, criou uma elite de mulheres que podiam ter cidadania social
e a ilusão de atuar na esfera pública, e por outro, reforçou a subordinação de todas as mulheres à
autoridade masculina (Pimentel, 2011). Esta elite feminina, mas não feminista, comprometida com
o Estado Novo, preferencialmente solteira e com estudos, desempenhou cargos como deputadas 49 e
dirigentes das organizações femininas do regime, como a MPF e a Obra das Mães para a Educação
Nacional (OMEN). Esta elite escreveu ainda na Revista Portugal Feminino, onde colaboravam
elementos do CNMP, tendo conseguido cooptar alguns desses elementos para a OMEN (Pimentel,
2011). A MPF e a OMEN tiveram um papel fundamental na transmissão dos valores do Estado Novo
às mulheres, sendo a primeira de inscrição obrigatória para a juventude e a segunda de caráter
voluntário: a OMEN pretendia essencialmente educar (ou reeducar) a mulher para a função de mãe,
zeladora de uma higiene e moral irrepreensíveis na família e no lar e obediente à autoridade do
marido. Para a difusão deste espírito “elegantemente antifeminista” de Salazar, como António Ferro
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Com mais de 21 anos, solteiras e emancipadas com rendimento próprio ou trabalhadoras e chefes de família e casadas
com estudos secundários ou superiores ou que pagassem contribuição predial; em 1933 foi atribuído o voto para as
câmaras e eleições presidenciais e em 1934 para a AN e CC (Pimentel, 2011).
49
Entre as quais Domitila de Carvalho, entre 1935 e 1942 (Samara, 2007); Domitília na versão de Irene Pimentel (2011)
foi ainda vogal da OMEN, em 1936.
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o definiu, criou-se ainda um serviço de informação e publicidade da ação da OMEN e da MPF, de que
se destacava o Boletim da MPF e a revista Menina & Moça (Pimentel, 2011).

Em contracorrente, surgiu no ano de 1936 a Associação Feminina Portuguesa para a Paz
(AFPP) com estatutos culturais apolíticos, mas com apoio discreto aos republicanos espanhóis que
viviam a guerra civil (Pimentel, 2011).

O que se passou em Portugal nos anos 30 do século XX foi extremado na Itália que procurava
expandir o seu império50, mas sobretudo na Alemanha devido à teoria do espaço vital e da raça ariana
professada por Hitler (Blainey, 2009; Rémond, 2003). E a SDN não tinha poder para se opor a estas
pretensões e às anexações que Hitler foi fazendo na Europa e que implicavam a rejeição do Tratado
de Versalhes (Mazower, 2017).
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Tendo conquistado a Abissínia (atual Etiópia) em 1936.
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4. DE 1939 A 1949
A II Guerra Mundial eclodiu em 1939 com a invasão da Polónia por Hitler. Neste conflito
movido por questões ideológicas as Potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), que se
consideravam no direito de conquistar territórios para os seus povos, opuseram-se aos Aliados
(França, Inglaterra, EUA) que procuravam defender uma solução democrática para a vida em
sociedade (Blainey, 2009; Rémond, 2003). Se numa fase inicial as Potências do Eixo foram vitoriosas
nos seus intentos, a partir do momento em que a Alemanha invadiu a URSS, o equilíbrio de forças
começou a mudar-se, dado que Estaline fez o impensável: aliou-se às potências capitalistas (Blainey,
2009).
Em 1943 as vitórias dos Aliados levaram os Três Grandes (Roosevelt, Churchill e Estaline) a começar
a delinear o mundo do pós-guerra, esboçando a Organização das Nações Unidas (ONU)51 que
substituiu a SDN, mas que não conseguiu evitar a Guerra Fria e a bipolarização entre capitalistas e
comunistas no mundo pós-II Guerra Mundial (Mazower, 2017).

O elevado número de mortos entre militares e civis (mais de 55 milhões), número que foi
agravado pelos genocídios, pelo holocausto e pelas bombas atómicas suscitou a redação da
Declaração dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de
1948 (Blainey, 2009; Mazower, 2017), que inclui no artigo 2 a rejeição de qualquer tipo de
discriminação, nomeadamente em função do sexo:
“Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração,
sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra,
de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita
nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade
da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de
soberania”52.
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Com os objetivos de manter a paz a nível mundial e fomentar a cooperação económica para evitar a pobreza extrema;
foi oficializada em outubro de 1945.
52
A consultar em https://dre.pt/dre/geral/legislacao-relevante/declaracao-universal-direitos-humanos
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Vitória nas lutas feministas? Só no plano teórico! A erradicação da discriminação em função do
género, bem como dos outros tipos de discriminação, é ainda hoje um caminho pleno de obstáculos!
Salazar, que assumira durante a II Guerra Mundial uma suposta política de neutralidade apesar
de manter relações políticas e económicas com a Itália e a Alemanha, passou para o lado dos Aliados,
quase ao final da guerra, quando percebeu que estes iam ganhar, cedendo-lhes a base das Lajes, nos
Açores (Rosas, 1994; Ventura, 1994). Mas Salazar não foi o único a antecipar quem seriam as forças
vitoriosas: as várias forças políticas de oposição ao Estado Novo, entre as quais o Partido Comunista
Português (PCP), tiveram a perceção do fim da guerra e fomentaram um ambiente de agitação social
provocado por greves várias, tendo criado na clandestinidade o Movimento de Unidade Nacional
Antifascista – MUNAF (Revez, 2019)

O compromisso com os Aliados, mas também a agitação interna provocada pela queda dos
fascismos na Europa, impeliu Salazar, logo em outubro de 1945, a anunciar uma revisão
constitucional e a dissolver a Assembleia Nacional (Rosas, 1994; Ventura, 1994). Convocou eleições
legislativas, que anunciou como sendo “tão livres quanto as da livre Inglaterra”, para 18 de novembro
de 1945 e permitiu à oposição democrática concorrer, mas sem os comunistas.

Com pouco tempo a oposição reuniu democráticos, monárquicos, católicos e elementos liberais
do MUNAF, e organizou o Movimento de Unidade Democrática (MUD) a 8 de outubro de 1945 (Rosas,
1994; Ventura, 1994), reunindo mais de cinquenta mil assinaturas entre as quais as de Maria Lamas,
Maria Isabel Aboim Inglez e Virgínia Moura (Honório, 2014). No entanto, só Maria Isabel Aboim
Inglez e Virgínia Moura tiveram lugar nos órgãos centrais do MUD, reunindo-se as restantes
apoiantes femininas na Comissão de Mulheres do MUD, onde elaboraram o seu programa, que
publicaram no Diário de Lisboa (Honório, 2014). O MUD colocou como condições para a realização
do ato eleitoral a concessão de liberdade de expressão e a garantia de fiscalização dos cadernos
eleitorais e do ato eleitoral (Rosas, 1994; Ventura, 1994). De facto, Salazar fez abrandar a repressão
policial e a censura e concedeu uma amnistia parcial aos presos políticos, mas as questões eleitorais
não foram revistas, tendo a Comissão de Mulheres do MUD denunciado a injustiça da lei eleitoral e
do recenseamento no feminino (Tavares, 2010).
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Durante a campanha, Salazar permitiu que os jornais e o Rádio Clube Português dessem voz à
oposição, mas não contou com o elevado número de escritores, professores, economistas, advogados,
militares que se manifestaram nos jornais próximos da oposição (República, Diário de Lisboa,
Primeiro de Janeiro), nem com os milhares de pessoas presentes nos comícios, pelo que endureceu a
repressão (Rosas, 1994). A ausência de garantia de liberdade no ato eleitoral levou a que o MUD se
retirasse à boca das urnas e apelasse à abstenção, saindo Salazar duplamente vencedor: identificou
os principais opositores (que mandou perseguir pela PIDE53) e reforçou o poder executivo com a
revisão constitucional de 1945 (Rosas, 1994; Ventura, 1994).

A nível internacional, Salazar passou a ilusão de abertura democrática do regime (noticiada
pela imprensa estrangeira que veio a Portugal) e procurou o reconhecimento da sua política
anticomunista pelas democracias ocidentais, que se materializou no apoio dos EUA, Reino Unido e
França ao pedido de adesão de Portugal à ONU logo em 1946 (Rosas, 1994; Ventura, 1994). Esse
apoio, que deve ser entendido no contexto da emergente Guerra Fria, e que era fundamentado no
auxílio prestado por Portugal aos refugiados durante a guerra encontrou a oposição da URSS que
vetou a entrada devido às relações entre Salazar, Hitler e Mussolini54, mesmo tendo Portugal alegado
que fora um país neutro durante a II Guerra Mundial e cooperante com os Aliados no final da guerra
(Rosas, 1992).

A denúncia internacional feita pelo MUD, em setembro de 1946, sobre a situação política
interna de Portugal para impedir a sua aceitação na ONU provocou uma vaga de detenções no MUD
e no Partido Comunista, bem como de demissões e saneamento de professores e militares apoiantes
do MUD, que foi declarado ilegal em janeiro de 1948 (Revez, 2019; Rosas, 1994).

A vaga de repressão iniciada em 1946 recaiu também sobre as mulheres, apesar da fraca
representatividade feminina na oposição (Tavares, 2010). Foram perseguidas mulheres do MUD e
do MUD Juvenil55, e foram presas várias sócias do CNMP, que acabou por ser extinto em 1947
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Polícia Internacional de Defesa do Estado, criada em 1945, e herdeira da PVDE
Portugal só entrará na ONU em 1955, após a morte de Estaline, e devido a um acordo geoestratégico entre EUA e URSS,
apesar da pressão constante devido ao não reconhecimento do princípio da autodeterminação dos povos das colónias.
55
Cuja seção feminina dinamizada por universitárias e mulheres com estudos técnicos contava com raparigas entre as
camadas populares (Honório, 2014), embora não houvesse nenhuma mulher na Comissão Central.
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(Pimentel, 2011) após o êxito, com eco internacional, da Exposição de Livros Escritos por Mulheres
idealizada por Maria Lamas, presidente do CNMP desde 1945 (Silva, 1994). Aliás, o dinamismo de
Maria Lamas à frente da CNMP incomodou o regime, bem como a sua presença no primeiro
congresso de mulheres após a II Guerra Mundial, o Congresso do Conselho Internacional das
Mulheres (Tavares, 2010). De facto, o regime tolerara até aí o CNMP porque este tinha evitado
hostilizar as mulheres afetas ao regime, nomeadamente as da Assembleia Nacional, da OMEN e da
MPF (Pimentel, 2011), tendo adotado um discurso, mais próximo do regime, passando a enaltecer as
virtudes da mulher-mãe e a dignificação feminina (Costa, 2021). Maria Lamas ainda tentou evitar o
encerramento do CNMP interpondo recurso por abuso de poder por parte do governador civil de
Lisboa, mas não o conseguiu, sobretudo porque, segundo Costa (2021), este terá sido um processo
contra a presidente do CNMP por aproximação à oposição democrática. Não obstante o afastamento
da causa feminista nos anos 40, o CNMP foi a organização feminista com mais tempo de atividade
em Portugal na primeira metade do século XX (Costa, 2021).

O MUD Juvenil acabou por ser a estrutura que melhor resistiu a esta leva de repressão
(Honório, 2014; Rosas, 1994), voltando a oposição democrática a agregar-se uma vez mais em 1948,
em torno da campanha de Norton de Matos (então com 81 anos) como candidato às eleições
presidenciais de 1949 (Revez, 2019; Rosas 1994): republicanos, socialistas, comunistas, maçons,
intelectuais, anarcossindicalistas, católicos e monárquicos progressistas (Revez, 2019), que
constituíram o Movimento Nacional Democrático (MND) com o Movimento Nacional Democrático
Feminino (MNDF) como componente feminina (Tavares, 2010).

Norton de Matos apresentou-se com um programa que prometia, além de medidas de
desenvolvimento económico e de incremento colonizador, medidas políticas de restituição das
liberdades fundamentais, de redação de uma nova Constituição e o fim dos organismos de repressão
(censura, polícia e prisões políticas) e, consequentemente, a libertação dos presos políticos (Matos,
1948; Revez, 2019). Nesse programa deixava ainda bem claras as suas divergências com a
Constituição de 1933, no que respeitava à igualdade perante a lei, afirmando que não haveria
discriminação sexual, nem política, religiosa ou de língua e raça (Matos, 1948), o que lhe granjeou o
apoio das mulheres, sobretudo num país em que o marido tinha o direito de abrir a correspondência
da mulher ou de lhe negar o direito ao trabalho (Janeiro, 2010). Apesar destas intenções, as mulheres
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foram novamente enquadradas, tal como tinha acontecido no MUD, numa estrutura específica para
mulheres, a Comissão Eleitoral Feminina ou Núcleo Feminino da Propaganda, podendo ter voz ativa
nas assembleias de delegados (Janeiro, 2010).
A única mulher na Comissão Central da candidatura foi Maria Isabel Aboim Inglez (Honório,
2014). Não obstante, as mulheres aproveitaram a campanha de Norton de Matos para se fazer ouvir
nos comícios, usando o seu conhecimento científico e profissional para construir uma agenda
feminista (Honório, 2014; Janeiro, 2010), cujos objetivos eram:

a) abolir o regulamento da prostituição: Maria Lamas acusou o regime de cobrar imposto a
estas mulheres; Manuela Porto denunciou a matrícula de menores nesta profissão; Cesina
Bermudes (médica) a recusa, pelo regime, de criação de casas maternais e de prestar cuidados
de saúde a todas as mães, mesmo as solteiras, denunciando o falso moralismo das apoiantes
de Salazar que empurrava estas mulheres para a prostituição (Janeiro, 2010);
b) independência económica, defendendo salário igual para trabalho igual porque, segundo
Maria Lamas, a realidade portuguesa mostrava que a mulher pobre trabalhava nos campos e
fábricas, tendo Palmira Tito de Morais (enfermeira) denunciado o modelo feminino do ideário
salazarista de mulher fada do lar, próximo do modelo hitleriano, que produzia uma dupla
discriminação em que a mulher era escrava de um homem escravo (Honório, 2014; Janeiro,
2010);
c) igualdade jurídica e sufrágio universal para as mulheres - apesar de não ser universal para
os homens, ainda em 1949 (Janeiro, 2010);
d) a assistência social para todas as mulheres: Cesina Bermudes denunciou a falta de
assistência na gravidez, no parto e na saúde em geral das mulheres pobres e seus filhos,
denunciando a “caridade” do Estado Novo em vez de uma política assistencial (Janeiro, 2010).

Maria Isabel Aboim Inglês (professora) denunciou ainda o sistema de ensino transmissor dos
valores salazaristas e que afastou os professores mais esclarecidos para universidades estrangeiras,
reclamando o acesso à educação e cultura (Janeiro, 2010).

A enorme adesão nos comícios da campanha fez aumentar a repressão e a censura sobre a
imprensa e comunicados da candidatura, tendo Salazar e o Presidente da República ignorado os
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protestos de Norton de Matos e lançado uma campanha de propaganda anticomunista relembrando
a grande obra do Estado Novo (Revez, 2019). Com a aproximação do dia das eleições (13 de fevereiro
de 1949) era evidente a repetição do cenário das eleições de 1945 pelo que Norton de Matos desistiu
(embora não querendo), por ter sido sensível ao argumento dos apoiantes de não quererem legitimar
uma farsa eleitoral (Rosas, 1994). Na realidade o regime perseguiu os apoiantes de Norton de Matos,
prendendo muitos deles, em particular, os comunistas e saneando os que ocupavam cargos públicos
(Revez, 2019), sendo também Virgínia Moura presa (Honório, 2014). Aliás, o regime assustou-se não
só com o apoio popular à campanha de Norton de Matos, mas também com o apoio das mulheres
(Honório, 2014; Pimentel, 2011).

Esta estratégia de prender a oposição democrática no final das campanhas eleitorais passou a
ser comum nas campanhas seguintes, dado que Salazar precisava desta participação nas eleições,
para mostrar que Portugal era um país “democrático” aos seus Aliados da NATO 56, onde Portugal
entrou como membro fundador57 em abril de 1949 (Rosas, 1992).

A construção pelo regime salazarista de uma aparência de democracia, andava a par da
contínua repressão e censura. O MNDF foi extinto em 1950 e a AFPP em 1952, sob o pretexto de
estarem alinhados com o bloco comunista (Pimentel, 2011). Entre 1949 e 1951 o regime efetuou 1584
prisões por motivos políticos e entre as pessoas encarceradas e torturadas neste período estavam 61
mulheres, nomeadamente, Maria Lamas, Virgínia Moura, Isabel Aboim Inglez e Cesina Bermudes
(Tavares, 2010). É nosso dever nomeá-las, conhecê-las, inscrevê-las na História.

Autoria: Mariana Lagarto
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A integração na NATO, operou uma cisão entre os democráticos que esperavam uma aceleração de mudanças
democráticas e os comunistas que viam a NATO como uma instituição militar ao serviço do capitalismo.
57
Devido à sua posição geoestratégica, mais concretamente à posição da base aérea das Lajes nos Açores.
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1848 –
Elisabeth Cady Stanton redige a Declaração de Seneca Falls, que marca o início da denominada 1.ª
Vaga dos Feminismos.

1886 –
Surge a formação técnica feminina, com cursos técnicos orientados para a vida prática e a indústria
local, que formaram mulheres para setores tradicionais, como os lavores, e para o setor dos serviços,
como o comércio.

1867 –
Nasce Adelaide Cabete (25/01/1867 – 19/09/1935), pioneira do feminismo português e uma das mais
preeminentes feministas portuguesas da I Vaga.

1871 –
Nasce a 26 de fevereiro, em Faro, Maria Carolina Frederico Crispin, conhecida pelo pseudónimo,
Maria Veleda. Pioneira do feminismo português e uma das mais preeminentes feministas
portuguesas da I Vaga.

1871 –
Nasce a 29 de outubro, em Viseu, Beatriz Pinheiro (1871-1922), professora, autora e editora, pioneira
do feminismo português e uma das mais preeminentes feministas portuguesas da I Vaga. Fundou e
dirigiu Ave Azul: revista de arte e crítica (1899-1900). Faleceu em Lisboa, a 14 de outubro.

1872 –
Nasce a 18 de junho, em Mangualde, Ana de Castro Osório (1872-1935), autora, pedagoga, editora,
pioneira do feminismo português e uma das mais preeminentes feministas portuguesas da I Vaga.
Faleceu em Lisboa, a 23 de março.

1876 –
É criado em França o movimento sufragista Le Droit des Femmes, sob a direção de Hubertine Auclert.
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1876 –
É fundado, a 25 de março, o Partido Republicano Português.

1878 –
Nasce na Guarda, Carolina Beatriz Ângelo (1878-1911), médica, dirigente feminista que se tornou a
primeira mulher portuguesa (e do Sul da Europa) a votar, em 28 de maio de 1911, meses antes de
falecer.

1879 –
Leonor Praça assina o artigo “A mulher e o seu direito ao voto” publicado em O Operário (Porto,
1879: Ano I, n.º10, p.3-4).

1888 –
Surge a ICW- International Congress of Women, a primeira organização internacional feminista com
caráter formal, fundada em Washington, reunia, em 1889, cinco mil mulheres que representavam
seiscentas mil feministas de onze conselhos nacionais de vários países.

1890 –
Ultimato Inglês assinala o início da crise do liberalismo em Portugal.

1892 –
É publicada a obra A Mulher em Portugal por D. António da Costa, que estuda aspetos históricos,
culturais e profissionais das portuguesas.

1893 –
Nasce a 6 de outubro, em Torres Novas, Maria Lamas, uma das mais preeminentes feministas
portuguesas da I Vaga (06/10/1893 – 06/12/1983).

1896 –
Realiza-se o Congresso Feminista Internacional de Berlim no qual a alemã Louise Ey, residente em
Portugal, apresenta “Memória acerca da mulher portuguesa”, que denuncia a elevada taxa de
analfabetismo e o atraso da educação das mulheres portuguesas.
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1898 –
É fundado, em França, o Groupe Français D`Études Féministes presidido por Jeanne Oddo-Deflou,
que terá inspirado o congénere português Grupo Português de Estudos Feministas (1907-1908).

1899 –
Em 15 de janeiro é publicado o primeiro fascículo de Ave Azul: Revista de Arte e crítica (1899-1990),
fundada por Beatriz Pinheiro e Carlos de Lemos. Considerada a primeira revista feminista publicada
em Portugal.

1900 –
Realiza-se, em Paris, o Congresso Internacional da Condição e dos Direitos das Mulheres, sob a égide
de Marguerite Durand.

1902 –
Nasce Maria Isabel Hahenman Saavedra de Aboim (07/01/1902 – 08/03/1963), Professora
universitária, pedagoga e ativista feminista que se distinguiu na oposição ao regime ditatorial. Funda
em novembro de 1938 o Colégio Feminino Fernão de Magalhães onde é diretora e docente, sito na
Rua dos Lusíadas n.º 5, em Alcântara, projeto que defende a relevância do ensino primário para a
boa formação das crianças e a necessidade de docentes com preparação adequada a este grau de
ensino, contrariando a teoria salazarista.

1902 –
Carrie Chapman Catt funda em Nova Iorque, a 12 de fevereiro, a International Woman Suffrage
Alliance (IWSA)58 que vem a realizar conferências internacionais bienais, sendo a primeira a de
Berlim (1904).

1902 –
É fundada por Olga de Morais Sarmento a revista quinzenal “Sociedade Futura” (15 de maio de 1902
-1 de março de 1904) que teve por primeira diretora Ana de Castro Osório. Destaca-se como exemplo
da imprensa periódica feminina e feminista surgida antes da implantação da República.

1902 –
Carolina Michaëlis de Vasconcellos publica no jornal portuense O Primeiro de Janeiro um estudo em
58

Este arquivo além de informação geral sobre a IWSA contém dados sobre Portugal:
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/7c222068-a4c1-49ed-a81b-3a30bdf85c48
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seis artigos (11 a 18 de setembro) sobre “O Movimento Feminista em Portugal” onde identifica
algumas “mulheres avançadas” não considerando, contudo, que exista em Portugal uma ação
feminista organizada.

1903 –
É fundada, no Reino Unido, a associação Women’s Social Political Union, sob a direção de Emmeline
Pankhurst.

1904 –
Ana de Castro Osório, em carta de 21 de dezembro dirigida a Bernardino Machado, refere a intenção
de organizar em Portugal uma liga feminista para a proteção das mulheres e da criança.

1906 –
Surge, em Lisboa, a primeira secção feminina de ensino liceal.

1906 –
Nasce em Elvas (S. Pedro), a 18 de julho, Sofia Pomba Guerra (Maria Sofia Carrejola Pomba do
Amaral Guerra), médica farmacêutica que, em 1930, passa a residir em Moçambique, onde se torna
uma precoce defensora da emancipação feminina na imprensa escrita de Moçambique e, vem a
destacar-se enquanto líder da resistência antifascista e apoiante da luta anticolonial, sendo
considerada uma das raras feministas europeias, na sua época, frontalmente antirracista e
anticolonialista. Foi a representante da Comissão Central de Candidatura de Moçambique de apoio à
candidatura do General Norton de Matos (1949).

1906 –
A 6 de dezembro decorre a primeira reunião da Liga Portuguesa da Paz, secção portuguesa da
associação internacional La Paix et le Désarmement par les Femmes, fundada em França, a 18 de
maio de 1899, por Sylvie Flammarion, que visava a defesa da paz a nível mundial, a redução dos
exércitos e a apologia do direito internacional, pelo recurso à arbitragem, implantando comités em
diversos países, constituídos por mulheres.
Com sede provisória na Rua de Santo Antão, 193, 3.º, em Lisboa, além das personalidades francesas,
Sylvie Flammarion (Presidente), Madeleine Frondoni Lacombe (Vice-Presidente), envolveu as
seguintes personalidades nacionais:
Virgínia Quaresma (Secretária-Geral), Maria do Carmo Lopes (Tesoureira), Adelaide Cabete,
Albertina Paraíso, Aureliana Teixeira Bastos, Carolina Beatriz Ângelo, Cláudia de Campos, Domitila
de Carvalho, Emília Patacho (Vogais); Alice Pestana e Magalhães Lima (sócios honorários); Carolina
Michaelis Vasconcellos, Joana de Almeida Nogueira, Olga Morais Sarmento (sócias beneméritas).
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1907 –
É criado o Grupo Português de Estudos Feministas (1907-1908), presidido por Ana de Castro Osório,
com o intuito de formar uma biblioteca para difundir os ideais feministas, para tal propunha-se
publicar livros, artigos ou palestras.

1907 –
É fundado o periódico semanal ilustrado Alma Feminina (06 de maio de 1907 - 6 de fevereiro de
1908) que teve por primeira diretora Albertina Paraíso e, como redatora principal, Virgínia
Quaresma. Com o objetivo de enriquecer “o problema do feminismo”, reúne contributos de “notáveis
escritoras portuguesas e estrangeiras” que colaboram, entre outras, na rubrica “Carteira Feminista”.
Tem a particularidade de apresentar retratos de figuras femininas da época. Destaca-se como
exemplo da imprensa periódica feminina e feminista surgida antes da implantação da República.

1908 –
O rei D. Carlos e o príncipe herdeiro D. Luís Filipe são assassinados em Lisboa, no Terreiro do Paço,
a 1 de fevereiro.

1908 –
Nasce Cesina Bermudes (Lisboa, 20/05/1908 – Lisboa, 09/12/2001), primeira mulher doutorada em
medicina em Portugal (1947), precursora na introdução das técnicas do parto sem dor em Portugal,
distinguiu-se no movimento de oposição ao salazarismo, posição que a impediu de tomar posse como
(primeira) Professora da Faculdade de Medicina e determinou que fosse presa em Caxias. Integrou
a Comissão Eleitoral Feminina da secção de Lisboa no apoio à candidatura de Norton de Matos
(1949); nos discursos de campanha apresenta uma agenda reivindicativa feminista.

1908 –1919
Por convite dos dirigentes republicanos (25 de agosto) é formada a Liga Republicana das Mulheres
Portuguesas que veio a ser formalizada em fevereiro do ano seguinte. Esta agremiação que procurou
harmonizar intervenção cívica e política com reivindicações feministas manteve vários núcleos fora
de Lisboa ascendendo a mais de mil sócias. Ana de Castro Osório foi eleita a primeira presidente da
comissão dirigente da LRMP. Extinguiu-se em 1919.

1910 –
Carolina Beatriz Ângelo e Adelaide Cabete confecionam as bandeiras verdes e vermelhas utilizadas
na Rotunda, em Lisboa, durante a revolução de 5 de outubro.
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1910 –
A 5 de outubro é proclamada a República Portuguesa. Foi organizado um governo provisório para
controlar a administração do país, chefiado por Teófilo Braga, um dos teorizadores do movimento
republicano nacional.

1911 –
A legislação permite o direito de voto, por sufrágio direto e secreto, a cidadãos maiores de 21 anos
que saibam ler e escrever ou sejam chefes de família (não especificando o sexo dos cidadãos).
Decretos-Leis 5 e 20 de abril, 11,12, e 13 de maio de 1911.

1911, maio - 1913, outubro –
O Grupo das Treze é formado por sócias da Liga Republicana das Mulheres Portugueses, com o
objetivo de combater a ignorância e as superstições que influenciavam as mulheres portuguesas, por
esse motivo foi formado simbolicamente por treze membros e tinha como distintivo uma medalha
com o respetivo número.
Entre as aderentes constavam Adelina Marreiros, Ana Augusta de Castilho, Antónia de Jesus da Silva,
Berta Vilar Coelho, Carolina do Nascimento Amado Neves, Carolina Rocha da Silva, Ernestina Vitória
Pereira Santos, Filipa de Oliveira, Honorata Dias de Carvalho, Judite Pontes Rodrigues, Lenia Loyo
Pequito, Lídia Solano de Oliveira, Maria da Madre de Deus Dinis de Almeida, Maria Veleda e Mariana
da Assunção Silva59.

1911–1918
A 12 de maio é fundada a Associação de Propaganda Feminista, presidida por Carolina Beatriz Ângelo.
Trata-se da primeira associação portuguesa a assumir-se como sufragista e a filiar-se na
International Woman Suffrage Alliance (IWSA).

1911 –
Carolina Beatriz Ângelo vota nas Eleições Constituintes de 28 de maio, tornando-se a primeira
mulher portuguesa (e do Sul da Europa) a votar.

1911 –
Segundo o Censo, 81,2% das mulheres portuguesas são analfabetas.

59

Foi publicado em A Mulher e a Criança (maio de 1911) uma foto do grupo na cerimónia inaugural.
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1911 –
No Congresso de Estocolmo é formada a Aliança Internacional de Homens para o Sufrágio das
Mulheres (Men’s International Alliance for Women Suffrage) que inclui personalidades de vários
países entre os quais Israel Zangwill (autor inglês), Ferdinand Édouard Buisson (filósofo, político,
pacifista, francês) e Jean Finot (sociólogo francês).

1912 –
Nasce Maria Palmira Tito de Morais (24/02/1912 – 10/03/2003).

1913 –
A legislação permite o direito de voto, por sufrágio direto e secreto, a cidadãos do sexo masculino
maiores de 21 anos que saibam ler e escrever (as mulheres são expressamente afastadas). Lei 3 de
julho de 1913.

1913 –
Realiza-se em Budapeste (15-21 de junho) o sétimo Congresso da International Women Sufragge
Alliance tendo sido eleita uma comissão de representantes portuguesas: Ana Augusta Castilho, Ana
de Castro Osório, Beatriz Pinheiro, Luthgarda de Caires, Joana de Almeida Nogueira e Maria Veleda60.

1914-1947 –
Fundação do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (CNMP), constituído como uma federação
de várias associações de mulheres, foi a única organização feminista portuguesa a ter existência
duradoura, interrompida arbitrariamente em 1947, por proibição das autoridades ditatoriais do
Estado Novo, sendo sua presidente a escritora e jornalista Maria Lamas.
O encerramento sucedeu a realização de um evento internacional “Exposição de Livros Escritos por
Mulheres” que alcançou grande projeção mediática nacional e internacional. O CNMP foi o grupo
português que consubstanciou de forma mais orgânica o vínculo ao feminismo internacional.
Entre 1917 (janeiro) e 1946 (maio) teve por boletim oficial Alma Feminina.

1914 –
Constituição da Comissão Feminina pela Pátria.
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Não se conseguiu confirmar se as portuguesas foram apenas eleitas ou de facto participaram nesse evento.
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1914-1918 –
Primeira Guerra Mundial (28/07/1914 a 11/11/1918) centrada na Europa, envolveu duas alianças, os
Aliados ou Tríplice Entente (França, Rússia e Grã-Bretanha) contra os Impérios Centrais (Alemanha,
Áustria-Hungria, Império Otomano e Bulgária). A posição de Portugal, apesar das opiniões que
dividiam tanto políticos como população, foi de neutralidade que se manteve até nove de março de
1916 quando a Alemanha declarou guerra a Portugal.

1915 –
Nasce Ema Quintas Alves (1915-1933). Integrou a Comissão Eleitoral Feminina para apoio à
candidatura de Norton de Matos nas eleições presidenciais (1949).

1915 –
Nasce Virgínia Moura (Virgínia Faria de Moura: Guimarães (S. Martinho do Conde), 19 de julho de
1915 / Porto, 19 de abril de 1998), uma das primeiras portuguesas a licenciar-se em Engenharia Civil
(1948). Posicionou-se ativamente contra o fascismo e, neste âmbito, pertenceu a organizações e
desenvolveu atividade política que a conduziram por 16 vezes à prisão. Apoiou as candidaturas à
presidência da República de Norton de Matos (1949), Ruy Luís Gomes (1951), Arlindo Vicente (1958)
e Humberto Delgado (1958) e concorreu às eleições para a Assembleia Nacional, em 1969, na lista da
Comissão Democrática Eleitoral do círculo do Porto. Escreveu, nos anos 40, “Cartas a uma mulher
moderna”, onde apela à participação das mulheres na sua própria emancipação.

1915-1918 –
Fundação da Empresa de Propaganda Feminista e Defesa dos Direitos da Mulher, criada com o
objetivo de sustentar a publicação do órgão da Associação de Propaganda Feminista (APF), A
Semeadora (36 números). Entre os 64 acionistas (um terço dos quais provenientes de Angola,
Moçambique, India Portuguesa, Estados Unidos e Brasil) contava mulheres e homens. A comissão
dirigente e administrativa era composta por cinco sócias da APF: Elzira Dantas Machado
(presidente), Ana de Castilho (tesoureira), Ana de Castro Osório (secretária), Isabel Maria Correia
(vogal), Antónia Bermudes (vogal).

1915-1916 –
Fundação da Associação Feminina de Propaganda Democrática.

1916 –
Fundação, a 19 de agosto, da Cruzada das Mulheres Portuguesas, criada como movimento de
beneficência para apoio na guerra, liderada por Elzira Dantas Machado.
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1917 –
Morre a 17 de novembro Mariana Adelaide Osório de Castro Cabral de Albuquerque Moor61 Quintins
(1842-1917). A sua residência de Lisboa, no prédio da Rua do Arco do Limoeiro, 17, tornou-se um
conhecido centro das atividades políticas e sociais de Ana de Castro Osório, sua filha. Pertenceu a
várias organizações de apoio aos direitos das mulheres tendo sido eleita a segunda presidente da
Associação de Propaganda Feminista.

1919 –
Criação da Comissão Feminina Republicana.

1920 –
A 16 de janeiro, reúne-se pela primeira vez em Paris o Conselho da Sociedade das Nações (ou Liga
das Nações) na sequência da entrada em vigor do Tratado de Versalhes celebrado pelas potências
vencedoras da I Guerra Mundial.

1922 –
É fundada, no Brasil, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, sob a direção de Bertha Lutz.

1922–
É fundada a Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas por Elena Arizmendi Mejía
(México), liderada também por Paulina Luisi (Uruguai) e Carmen de Burgos (Espanha), com o
objetivo de “reunir la fuerza dispersa de figuras y organizaciones feministas de todos los países iberoamericanos” e cuja sede oficial era em Madrid, havendo comités em Portugal e na América Latina.
Georgina Fletcher, a sua representante na Colômbia, contactou Ana de Castro Osório e Elzira Dantas
Machado que terão pertencido a esta organização.

1923 –
Adelaide Cabete representa Portugal no Congresso Internacional Feminista de Roma, pela CNMP e
por nomeação do Ministro dos Negócios Estrangeiros.

1924 –
Realiza-se de 4 a 8 de maio o Congresso Feminista e de Educação organizado pelo CNMP.
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Ou Moore, cf. Esteves, 2005, p. 752. Quintius (Esteves, 2005, p. 752) ou Quintins (Esteves, 2014, p. 9)
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1925 –
Adelaide Cabete é nomeada representante de Portugal ao Congresso Internacional Feminista de
Washington em Portaria do Ministério do Trabalho.

1926 –
Início do período de Ditadura Militar com dissolução do Parlamento, sendo estabelecida a censura à
imprensa.

1928–
António de Oliveira Salazar (1889-1970), Professor universitário assume a Pasta das Finanças, até
1932.

1928 –
Realiza-se de 24 a 28 de junho o segundo Congresso Feminista e da Educação organizado pelo CNMP.

1928 –
Surge a Associação das Mulheres Universitárias de Portugal, uma iniciativa da médica Adelaide
Cabete, presidente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, constituída pelas mulheres
diplomadas das Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, que almejava ser o “núcleo inicial de
estudo e investigação científica, ponto de reunião e confraternização das nossas intelectuais” (Alma
Feminina, n.º 5, 1928, p.7). Com muitas adesões, estatutos delineados e inauguração formal
agendada, esta agremiação científica feminina não foi consentida pelas autoridades políticas
emergentes do Movimento de 28 de maio de 1926.

1931–
É atribuída à mulher portuguesa chefe de família o voto para as eleições para as juntas de freguesia
(não para as Câmaras Municipais).

1932–
António de Oliveira Salazar (1889-1970), é nomeado presidente do Conselho de Ministros, no ano
seguinte faz aprovar uma nova Constituição, a do Estado Novo, que lhe confere poderes ditatoriais,
reforçando o poder executivo face ao legislativo.
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1933–
O Decreto-Lei n.º 23 406, de 27 de dezembro atribui o direito de voto às mulheres “solteiras, maiores
e emancipadas, com família própria e reconhecida idoneidade moral e para as câmaras também a
emancipada com curso secundário e superior e não só a maior de idade, o que também acontecia
para as eleições presidenciais”.
1934–
O Decreto-Lei n.º 24 631, de 6 de novembro atribui o sufrágio feminino e a elegibilidade para a
Assembleia Nacional e para a Câmara Corporativa às mulheres com mais de 21 anos, às solteiras com
rendimento próprio ou que trabalhassem, e às chefes de família e às casadas com diploma secundário
ou que pagassem determinada contribuição predial.

1934–
São eleitas as três primeiras deputadas à Assembleia Nacional, Maria Guardiola, Domitília de
Carvalho e Cândida Parreira.

1936–1952
É fundada a Associação Feminina Portuguesa para a Paz, que defendia a paz mundial e a melhoria
das condições das mulheres em todas as esferas da sociedade. A organização de uma sessão pública
de comemoração do 8 de março foi o pretexto para o governo salazarista decretar a sua proibição.

1936–
É fundada a Obra das Mães pela Educação Nacional (OMEN), para difundir o papel da mulher como
mãe, zelosa da família e das tarefas domésticas e esposa obediente ao marido (chefe na família).

1939–1945
Eclode a II Guerra Mundial, opondo os Aliados (França, Inglaterra, EUA e a partir de 1941 a URSS)
às potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão).

1945–
É fundada a Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de unir as nações do mundo em
prol da paz e desenvolvimento, com base nos princípios da justiça, dignidade humana e bem-estar
mundial.
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1945–
O Decreto-Lei n.º 34 938, de 22 de setembro determina que só as mulheres com curso secundário
ou superior podem votar.

1945–
A 8 de outubro é criado o Movimento de Unidade Democrática (MUD), movimento oposicionista ao
Estado Novo.

1946–
É atribuída capacidade ativa a cidadãs portuguesas maiores ou emancipadas, no âmbito das eleições
do Presidente da Assembleia da República e da Assembleia Nacional, com curso geral dos liceus, do
Magistério Primário, das Belas-Artes, do Conservatório Nacional e do Conservatório de Música do
Porto e dos institutos comerciais e industriais, as chefes de família (divorciadas, viúvas, judicialmente
separadas e solteiras) que soubessem ler e escrever ou pagassem ao Estado determinada quantia em
impostos, e as casadas alfabetizadas ou que pagassem contribuição predial de valor mínimo
estipulado (Lei n.º 2015, de 28 de maio).

1948–
Em manifesto apresentado “À Nação” em julho, o candidato presidencial General Norton de Matos
defende “a igualdade de todos perante a lei fundamental, sem que possam ser motivo de regime
discriminatório a raça, o sexo, a língua, a religião e as opiniões políticas” demarcando-se da
discriminação averbada pela Constituição de 1933, a qual reconhece a igualdade dos cidadãos perante
a lei “salvo, quanto às mulheres, as diferenças da sua natureza e do bem da família”; declaração de
princípio que lhe garante o apoio das mulheres, que não se conformam com o seu estatuto de
menoridade, embora os temas femininos não surjam de forma específica no programa de
propaganda da candidatura, o general tornou-se um símbolo da libertação das mulheres.

1949–
A 1 de janeiro dá-se o início oficial da campanha presidencial do General Norton de Matos, as
primeiras eleições em que a oposição ao Estado Novo apresentou um candidato unitário e, as
primeiras em que se verificou a mobilização das mulheres portuguesas, entre as quais as que
integraram a Comissão Eleitoral Feminina ou Núcleo Feminino da Propaganda do MUD, Movimento
de Unidade Democrática, criado a 8 de outubro de 1945. Antes do dia das eleições (13 de fevereiro de
1949) verificando-se que as eleições não seriam livres, Norton de Matos foi levado a desistir porque
os seus apoiantes não quiseram apoiar a farsa eleitoral.
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ANEXO D - FICHAS PREENCHIDAS
“ORGANIZAÇÕES FEMINISTAS”;
“FEMINISTAS”
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ORGANIZAÇÕES FEMINISTAS
(apresentadas por ordem cronológica)
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FICHA 1/ORG: Grupo Português de Estudos Feministas (GPEF)
1 - Denominação (Local, Data da Fundação/Encerramento)
Grupo Português de Estudos Feministas (Lisboa, 190762-190863)

2 - Morada da(s) Sede(s)
Rua do Conde Redondo, 139, 4.º- Lisboa64 (residência de Hermínia Taborda)65

3 - Presidente(s), fundadoras, militantes, representantes
O GPEF foi fundado e liderado por Ana de Castro Osório. De acordo com João Esteves teve a adesão
de várias professoras e das médicas Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo e Sofia Quintino. Maria
Veleda era a secretária. Na residência de Hermínia Taborda funcionava o depósito das publicações.
Nota: O nome de Beatriz Pinheiro surge associado ao GPEF porque esteve programado publicar-se
uma recolha de textos seus, no entanto, por ora, não é explícita a sua condição de associada.

4 - Órgão(s)
O grupo não tinha um órgão. Propôs-se publicar estudos para formar uma Biblioteca de “estudos
feministas e sociais” (Osório, 1908). Neste contexto, publicou uma conferência proferida por Ana de
Castro Osório intitulada A Educação Cívica da Mulher. Este folheto inicia com “Algumas palavras de
explicação” que indicam ser esta a primeira publicação do GPEF (cf. a 9ª página do PDF). É também
esta publicação que revela o programa do Grupo.

5 - Programa /Estatutos /Objetivos
O agrupamento apresenta por objetivo difundir os ideais feministas através de publicações
temáticas: “Propomo-nos publicar diferentes estudos que tenham por assunto: A propaganda
feminista no seu aspeto geral.” (Osório, 1908), cf. quarta página do PDF.

62

(Osório, 1908), cf. terceira página do PDF.
(Esteves, 2005).
64
(Osório, 1908), cf. penúltima página do PDF.
65
(Esteves, 2005).
63
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6 - Evento(s) que organizou / participou: título; data e local; cartaz, anúncio publicado;
notícias
Nota: A consulta de a Tribuna Feminina poderá esclarecer se representantes do GPEF participaram
num Congresso Feminista de Paris.

7 - Afiliações internacionais
Desconhecido

8 - Memorabilia (crachás e outros artefactos)
Desconhecido

9 - Símbolo da Organização /Logotipo
Desconhecido

10 - Percurso da Organização: sumário
Grupo Português de Estudos Feministas (Lisboa, 1907-1908)
Fundado por Ana de Castro Osório, é uma das primeiras agremiações nacionais criada em torno dos
ideais feministas. Apresentou-se com o desígnio pioneiro de criar uma biblioteca feminista através
da publicação de estudos sobre os direitos e papéis das mulheres, e a sua diversa condição nas
diferentes regiões do país. Secretariado por Maria Veleda, teve a adesão de professoras e das médicas
Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo e Sofia Quintino. Atribui-se a sua efémera existência à
formação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, iniciada em agosto de 1908, cuja fundação
e direção envolveu várias mulheres do GPEF.
Na publicação do GPEF, A Educação Cívica da Mulher (1908), esclarece-se que a formação da
biblioteca, dirigida especialmente às mulheres portuguesas e brasileiras, tinha por objetivo “estudar
os problemas sociais sob o ponto de vista feminista”. Neste contexto, as publicações iriam abordar
algumas áreas temáticas selecionadas: A História da Mulher através dos séculos; A mulher e o Código
Português; A mulher na burguesia; A mulher educadora; A mulher filha, esposa e mãe; Estudos sobre
a condição da mulher em Portugal; Indústrias caseiras e industriais femininas; Manuais de ensino.
Além das publicações programadas, assinala sob o título “Apontamentos para uma Bibliografia
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Feminista” alguns artigos e livros escritos por mulheres e homens, e cinco periódicos (Ave Azul;
Jornal da Mulher; A Moda Ilustrada; Por Alto; Alma Feminina).
A publicação inaugural, descrita como “não é aquilo que desejávamos que fosse, mas sim um ligeiro
trabalho”, é a única realizada sob a chancela do Grupo. No entanto, reconhece-se ao GPEF o grande
mérito de identificar uma lacuna no estudo e divulgação dos ideais feministas em Portugal e de
apresentar em consonância um programa para contrariar essa situação. Por outro lado, alguns dos
tópicos enunciados foram desenvolvidos e conheceram publicação noutros contextos, em momento
posterior.
A última informação conhecida sobre o Grupo refere-se a 23 de julho de 1908, data em que se realizou
uma reunião noturna para abordar a participação no Congresso Feminista de Paris.

11 - Fontes Bibliográficas primárias
OSÓRIO, Ana de Castro (1908) – A Educação Cívica da Mulher. Lisboa: Grupo Português de Estudos
Feministas. Typographia Liberty.
A tribuna feminina.66 «A República», 16/07/1908, col.6, p.1.
A tribuna feminina. «A República», 24/07/1908, col.1, p.3.
Jornal da Mulher: “O congresso feminista de Paris – O que farão as feministas portuguesas?” «O
Mundo», 18/07/1908, col.2, p. 5.
12 - Fontes Bibliográficas secundárias
ESTEVES, João (2005) – Grupo Português de Estudos Feministas. In CASTRO, Zília Osório;
ESTEVES, João, dir. – Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, p. 376377.
ESTEVES, João (2014) – Ana de Castro Osório (1872-1935) [Col. Fio de Ariana]. Lisboa: Comissão
para a Cidadania e a Igualdade de Género.
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais
A Educação Cívica da Mulher, apenas texto, aqui:
https://www.europeana.eu/en/item/10501/bib_rnod_293105

66

A tribuna feminina é uma secção do jornal A República.
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Ave Azul – Revista dirigida por Beatriz Pinheiro:
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/AveAzul/AveAzul.htm
Inventariante / data:
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / outubro 2021
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FICHA 2/ORG: Associação de Propaganda Feminista (APF)
1 - Denominação (Local, Data da Fundação/Encerramento)
Associação de Propaganda Feminista (Lisboa, 12/05/1911-1918)
Na sua fase final (1917-1918) foi utilizada a designação Associação de Propaganda Feminista e Defesa
dos Direitos da Mulher

2 - Morada da(s) Sede(s)
Primeiras reuniões no consultório de Carolina Beatriz Ângelo (Lisboa, Rua Nova do Almada, 64) 67;
num certo período funcionou na casa de Mariana Osório de Castro (Lisboa, Rua do Arco do Limoeiro,
17)68.

3 - Presidente(s), fundadoras, militantes, representantes

Presidentes e outros cargos:
Carolina Beatriz Ângelo (presidente em 1911)
Joana de Almeida Nogueira (1911-1914) eleita vice-presidente da direção na reunião fundadora,
substitui Carolina Beatriz Ângelo na presidência
Mariana Osório de Castro (segunda presidente eleita)
Ana de Castro Osório (quando retorna do Brasil, presidente, em 1914 até presidência de EDM);
secretariou a reunião fundadora e foi eleita 1ª secretária da direção)
Elzira Dantas Machado (presidente eleita em 15/02/1916, cujo mandato, de facto, foi nos anos 1915,
1916, 1917)
Maria Laura Monteiro Torres (eleita 2ª secretária da direção na reunião fundadora, que secretariou)

67
68

Cf. Página de anúncios em A Mulher e a Criança, n.º 13, Ano II, junho de 1910.
Cf. Esteves, 2014, p.36.
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Militantes:
Não ultrapassou a centena de sócias, mas entre estas contavam-se nomes históricos da militância
feminista e republicana portuguesa:
Adelaide Costa
Adelaide de Sousa Barradas
Águeda Pereira e Silva Gomes
Albertina Aldegundes de Moura Benício
Alice Moderno
Alzira Vieira
Amélia Jacobety Faure de Rosa
Amélia Augusta Graça Soares e Sousa Zuzarte
Amélia Trigueiros de Sampaio
Ana Augusta de Castilho
Antónia Bermudez
Beatriz Adelaide da Cunha Magalhães
Beatriz Magalhães Adão
Beatriz Pinheiro
Constança Dias
Corina Ângelo do Couto
Delfina Goulart de Lemos
Dilára da Visitação Moura
Domicilia de Castro Fernandes
Elmana Trigo de Brito
Elvira Barreto de Carvalho
Emília de Sousa Costa
Ermelinda Rodrigues da Silveira
Felismina Branquinho Lopes de Oliveira
Filomena de Albuquerque Manso Preto
Guilhermina de Bataglia Ramos (Rua do Arco do Limoeiro, 17)69.

69

Esteves, 2014, p.36.
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Ilda Jorge de Bulhão Pato
Inês da Conceição Conde
Isabel Maria Correia/Maria Isabel Correia
Josefa da Nazaré Carita Gameiro
Júlia Antunes Franco
Júlia das Mercês Ferreira
Júlia Santos
Laura de Almeida Nogueira
Laurinda Augusta Ferreira
Leopoldina Penella
Luthegarda Guimarães de Caires
Manuela Bermudez
Maria da Glória Baptista e Sousa
Maria da Luz Pereira e Silva
Maria de Figueiredo Fryo e Gomes
Maria do Carmo Bahia Rodrigues dos Santos
Maria do Carmo Lopes
Maria Emília Ângelo Barreto
Maria Ermelinda Rosa Simões Chós
Maria Evelina de Sousa
Maria Feio
Maria Felizardo Coelho
Maria Francisca Dantas Machado
Maria Irene Zuzarte
Maria Isabel Correia Manso
Maria José B. Ângelo
Mariana Osório de Castro
Palmira do Carmo Martins
Palmira Ribeiro
Rita Olímpia Dantas Machado
Teodora Marques
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Vitória Baptista de Sousa
Vitória Pais Freire de Andrade Madeira

4 - Órgão(s)
A Mulher Portuguesa (1912-1913)70
A Semeadora (1915-1918)71

5 - Programa / Estatutos /Objetivos
A APF tinha por ambição e metas “elevar a mulher pela educação e instrução”72.
A APF visava, de acordo com os estatutos publicados na Revista Pedagógica (Associação de
Propaganda Feminista, 31/08/1911, col.3, p. 1 e col.1., p. 2):
“1º O levantamento moral e social da mulher e a sua independência económica, sem a qual não pode
existir em bases seguras esse levantamento; 2.º Promover por todos os meios ao seu alcance a
educação e a instrução feminina; 3º Vigiar e estudar as leis sob o ponto de vista feminino; 4.º Fazer
a propaganda sufragista que é a base do sufragismo e do humanismo, porque desde que a mulher
esteja afastada da questão social e política os seus direitos serão sempre esquecidos; 5.º Proteger
moral e materialmente as mulheres e as crianças; 6.º Auxiliar as escolas, promover festas infantis,
dar, enfim, todo o seu concurso moral e material quando o possa à instrução infantil; 7.º Pôr-se em
contacto com todas as associações feministas do mundo; 8.º Publicar, logo que os recursos da
Associação o permitam, um jornal semanal de propaganda feminista, tratando de questões sociais,
históricas e educativas.” (Esteves, 1998, p.27-28; 2005, p.141-142).

6 - Evento(s) que organizou / participou: título; data e local; cartaz, anúncio publicado;
notícias
“Programa” da festa inaugural e lista de personalidades a convidar (incluindo Maurício Costa,
advogado da APF), cf. carta de Carolina Beatriz Ângelo a Ana de Castro Osório que esta recebeu a

70

Cinco números digitalizados e analisados: http://ric.slhi.pt/A_Mulher_Portuguesa/revista
Digitalização (total de 142 páginas) em Biblioteca Nacional Digital: https://purl.pt/26894/1/index.html#/18-19/html
72
João Esteves (1998) refere que a aclaração sobre a conduta da Associação foi feita por Carolina Beatriz Ângelo em
várias entrevistas que concede em abril e maio de 1911, mas “acabou por ser Ana de Castro Osório a responsável pela
definição das suas ambições e metas” (p.31) em publicação de 1912: Associação de Propaganda Feminista - `Perseverança,
Verdade, Justiça`. «A Mulher Portuguesa», n.º 1, junho de 1912, col, 2, p. 2.
71
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11/10/1911, após ter recebido a notícia da morte da amiga por telegrama de 04/10/1911 (Esteves,
2008, p.243).

Não foi possível ainda confirmar se a comissão de representantes portuguesas eleitas para participar
no sétimo Congresso da International Women Sufragge Alliance (todas sócias da APF: Ana Augusta
Castilho, Ana de Castro Osório, Beatriz Pinheiro, Luthgarda de Caires, Joana de Almeida Nogueira e
Maria Veleda), que se realizou em Budapeste (15-21 de junho de 1913), de facto esteve presente no
evento73.

7 - Afiliações internacionais
“Em resultado do facto de Carolina Beatriz Ângelo ter sido a primeira mulher a votar em Portugal, e
na Europa do Sul, a APF ganhou projeção nacional e internacional tendo sido nesse mesmo ano
admitida na International Women Suffrage Alliance. Primeiro surgiu o convite para o 6.º Congresso,
que decorreu em Amesterdão, em 1911, e a admissão foi confirmada por carta de 16 de novembro,
assinada por Martina G. Kramers.” (Esteves, 2005, p. 142).

8 - Memorabilia (crachás e outros artefactos)
Em carta (ver ponto 6.) Carolina Beatriz Ângelo refere-se a uma bandeira.

9 - Símbolo da Organização /Logotipo
Apresenta como insígnia três cravos brancos (Esteves, 1998, 2005)74

10 - Percurso da Organização: sumário
A 12 de maio de 1911, no consultório da médica Carolina Beatriz Ângelo, realiza-se a reunião que dá
início às atividades da Associação de Propaganda Feminista (APF), a primeira organização
portuguesa a assumir-se como sufragista. A fundação da APF resulta das divergências no seio da Liga
Republicana das Mulheres Portuguesas (LRMP) sobre o voto feminino e a tolerância religiosa que
opuseram Maria Veleda a Ana de Castro Osório (até aí, presidente da LRMP), que saiu e é

73

Dar seguimento a este tópico pela consulta de: Elisabeth Cady Stanton et al “History of Woman Sufragge 1900-1920”.
Na conhecida foto de Carolina Beatriz Ângelo acompanhada de Ana de Castro Osório, a 28/05/1911, quanto votou,
pode observar-se que usam estas flores na lapela dos casacos.
74
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acompanhada, entre outras dissidentes75, por Carolina Beatriz Ângelo, que preside a APF até à sua
morte prematura em outubro de 1911, sucedendo no cargo Ana de Castro Osório e, no início de 1916,
Elzira Dantas Machado.
A APF, que cortou ligações partidárias ao Partido Republicano embora defensora do ideal
republicano, “assumiu-se como feminista e concentrou os esforços na reivindicação do sufrágio
feminino e na análise dos problemas específicos da mulher” (Esteves, 2005, p. 141). Além do combate
mundial pelo direito de voto das mulheres destacam-se outras duas causas que moveram a APF, a
Guerra 1914-1918 e o caso da condenada Maria Fermiana. Declarar-se exclusivamente feminista
dificultou a captação de adeptas, por outro lado, o discurso da APF apresenta-se pouco estruturado
e as iniciativas desenvolvidas tiveram pouco impacto. Ainda assim, esta agremiação prolongou-se
após a morte de Carolina Beatriz Ângelo e a partida de Ana de Castro Osório para o Brasil, em 1911,
mantendo-se até 1918. Distinguiu-se pelo pendor internacionalista e reconhecimento internacional
obtido pelo voto histórico da sua presidente e pela capacidade de veicular os seus ideais nos dois
órgãos de impressa que fundou. Esta organização encontra-se estudada em profundidade por João
Esteves que lhe dedicou uma publicação (1998).

11 - Fontes Bibliográficas primárias
Associação de Propaganda Feminista, Revista Pedagógica, 31/08/1911, col.3, p. 1 e col.1, p. 2.
OSÓRIO, Ana de Castro (1911) – O triunfo feminista–A conquista do voto. «O Tempo», 16/05/1911,
cols. 1-3, p. 1.
OSÓRIO, Ana de Castro (1912) – Associação de Propaganda Feminista - `Perseverança, Verdade,
Justiça`, «A Mulher Portuguesa», n.º 1, junho de 1912, col, 2, p. 2.
Sufragistas Portuguesas– Resolvem fundar uma Associação de propaganda. «O Tempo», 13/05/1911,
col.2, p. 3.
A Mulher Portuguesa: http://ric.slhi.pt/A_Mulher_Portuguesa/revista

75

Demissionárias: Ana de Castro Osório (presidente), Carolina Beatriz Ângelo (vice-presidente), Rita Dantas Machado
(tesoureira da direção), Maria Laura Monteiro Torres (1ª secretária da mesa da assembleia geral) e Maria Irene Zuzarte
(2ª secretária da mesa da assembleia geral) que se demitiram dos cargos que ocupavam na Liga (Esteves, 1998, p. 25).
Em torno deste núcleo delineou-se a nova organização, contudo porque este historial dava azo a confusões entre as duas
organizações Antónia Bermudez publica artigo para frisar a distinção: Associação de Propaganda Feminista, O Mundo,
9/9/1913, col. 2., p. 1.
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12 - Fontes Bibliográficas secundárias
ESTEVES, João (1998) – As Origens do Sufragismo Português. A primeira organização sufragista
portuguesa: A Associação de Propaganda Feminista (1911-1918). Lisboa: Editora Bizâncio.
ESTEVES, João (2005) – Associação de Propaganda Feminista. In CASTRO, Zília Osório; ESTEVES,
João, dir. – Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, p. 141-142.
ESTEVES, João (2014) – Ana de Castro Osório (1872-1935) [Col. Fio de Ariana]. Lisboa: Comissão
para a Cidadania e a Igualdade de Género.
VAQUINHAS, Irene (2013-2014) – Associação de Propaganda Feminista (1911-1918). In ROLLO, Maria
Fernanda, coord. geral (2013-2014) – Dicionário de História da I República e do Republicanismo.
Lisboa: Assembleia da República, p. 260-261. Disponível em:
https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/41365/1/Associaçao%20de%20propaganda%20femini
sta.pdf

13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais
– Revista Illustração Portuguesa, n.º 276, de 5/06/1911 (Título : “Estão eleitas as Constituintes. A
eleição em Lisboa”, p. 713-715: foto e texto):
“Uma nota curiosa das eleições foi a de votar uma senhora, a única eleitora portugueza, a medica D.
Carolina Beatriz Ângelo, inscripta com o numero 2:513 na freguesia de S. Jorge de Arroyos.”
Legenda da foto n.º 4: A srª D. Carolina Beatriz Ângelo, a primeira eleitora portugueza,
acompanhada pela srª D. Anna de Castro Osorio, presidente da Liga das Suffragistas Portuguezas –
Clichés de Benoniel):
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1911/N276/N276_master/N276.pdf
– Notícia e publicação da carta de Martina G. Kramers da Women Suffrage Alliance:
http://ric.slhi.pt/A_Mulher_Portuguesa/visualizador/?id=20010.001&pag=5
Inventariante / data
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / outubro 2021
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FICHA 3/ORG: Comissão Eleitoral Feminina (CEF)
1 - Denominação (Local, Data da Fundação/Encerramento)
Comissão Eleitoral Feminina ou Núcleo Feminino da Propaganda (para apoio à Candidatura de
Norton de Matos nas eleições presidenciais de 1949)

2 - Morada da(s) Sede(s)
Implantação nacional (comissões central, distritais e concelhias e nas “colónias”, designação
comumente atribuída aos territórios africanos e asiáticos colonizados por Portugal à época e que hoje
são países livres e independentes)

3 - Presidente(s), fundadoras, militantes, representantes
Cesina Bermudes
Ema Quintas Alves
Ermelinda Cortesão
Esmeralda Flora Bento da Silva
Irene Bártolo Russell
Isabel de Vilhena
Lídia França Pereira
Lucinda Tavares
Luísa de Almeida
Madalena Almeida
Maria Amélia Mendonça
Maria Augusta Mimoso
Maria das Dores Medeiros
Maria Helena Novais
Maria Isabel Aboim Inglez
Maria Lamas
Maria Luísa Almeida
Maria Luísa Caldas
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Maria Sofia Carrajola Pomba Amaral da Guerra (Sofia Pomba Guerra)
Maria Teixeira
Maria Palmira Tito de Morais
Manuela Porto
Natália Correia
Virgínia Moura
Virgínia Moura
4 - Órgão(s)
N/A

5 - Programa / Estatutos / Objetivos
Apoio à Candidatura de Norton de Matos nas eleições presidenciais de 1949.

6-Evento(s) que organizou / participou: título; data e local; cartaz, anúncio publicado; notícias
Sessão plenária de delegados das 14 comissões concelhias do distrito de Santarém, 9 de janeiro de
1949 – presidida por Esmeralda Flora Bento da Silva
Sessões em Coimbra e Espinho – 13/01/1949 (noticiadas por República, 14/01/1949, p.5)
Sessão em Voz do Operário, 28 de janeiro de 1949 – palestra de Maria Isabel Aboim Inglez; palestra
de Maria Lamas; palestra de Manuela Porto
Assembleia de delegados/as, 7 de fevereiro, Centro Republicano António José de Almeida (onde foi
decidido não ir às urnas)

7 - Afiliações internacionais
N/A

8 - Memorabilia (crachás e outros artefactos)
Cartazes (5) de propaganda: “Vota/Votai em Norton de Matos”:
https://restosdecoleccao.blogspot.com/2010/08/norton-de-matos-e-as-presidenciais-de.html

9 - Símbolo da Organização /Logotipo
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10 - Percurso da Organização: sumário
As eleições presidenciais de 1949 foram as primeiras eleições em que a oposição ao Estado Novo
apresentou um candidato unitário, o General Norton de Matos, contra o candidato do regime, o
Marechal Óscar Carmona e, também as primeiras em que as mulheres portuguesas se mobilizaram
para apoiar os candidatos, facto que lhes garantiu visibilidade e peso político (Janeiro, 2010), embora
não se tratasse de uma participação prevista. A “mobilização de mulheres para o trabalho político
oposicionista é potenciada pelo facto do direito de voto concedido por Salazar nos anos 30 a algumas
mulheres, ter sido alargado pela Lei n.º 2015, de 28 de maio de 1946, o que obrigou a tomar em
consideração esse nicho eleitoral (Janeiro, 2010, p. 3). A Comissão Central dos Serviços da
candidatura do general Norton de Matos – comissão criada no âmbito do MUD – Movimento de
Unidade Democrática, fundado a 8 de outubro de 1945 – foi inicialmente composta por homens, o
alargamento às mulheres surge na sequência da proposta de Norton de Matos (reunião de
15/11/1948) para que a Comissão Central incluísse os presidentes de todas as comissões distritais de
candidatura, momento em que Câmara Reis lembra que, de acordo com a Constituição, as mulheres
eram eleitoras e sugere inclui-las também na campanha, o que é aceite pelo candidato presidencial.
“Curiosamente, da mesma forma que o regime congregava as mulheres em estruturas como a Obra
das Mães ou a Mocidade Portuguesa Feminina, as oposicionistas são relegadas para uma comissão
própria, a Comissão Eleitoral Feminina, também conhecida por Núcleo Feminino da Propaganda.”
(Janeiro, 2010, p. 6), partição que não deixa de refletir “a desigualdade de estatuto político entre os
sexos” (Gorjão, 2007, p.119). Embora a representação feminina nas estruturas dirigentes dos
serviços da candidatura fosse pouca expressiva em número, a qualidade das intervenções públicas
garantiu às mulheres grande protagonismo. Destacam-se as mulheres com “maior
consciencialização política, (que) focam a sua atenção na questão central das eleições: os direitos,
liberdades e garantias que o Estado Novo cerceia” (Janeiro, 2010, p. 7). As mulheres em campanha
por Norton de Matos partilham com os homens a mesma pauta política tendo por objetivo último a
conquista da democracia para Portugal, o que não as impede de apresentar, em paralelo e de forma
clara, “uma agenda reivindicativa feminista” (Janeiro, 2010, p. 9). Esta agenda, que surge sintetizada
no “Discurso pronunciado pela Dra. Cesina Bermudes, em Santarém” (Às mulheres de Portugal...,
1949, p. 98-99), inclui a abolição do regulamento da prostituição; salário igual para trabalho igual;
equiparação jurídica dos dois sexos; assistência social para as mulheres independentemente do
estado civil; sufrágio universal. “Se o retrato das mulheres é apresentado como parte integrante da
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realidade portuguesa na sua globalidade, tem, no entanto, a novidade de levar ao conhecimento
público a situação não idealizada da metade feminina do país” (Janeiro, 2010, p. 23). Em reação às
declarações públicas das oposicionistas, as mulheres pró-regime organizam-se criando o Movimento
Nacional Feminino liderado por Maria Teresa Andrade Santos76 que congregou milhares de mulheres
“habilmente manipuladas pela máquina de propaganda da Situação” (Janeiro, 2010, p. 22). Norton
de Matos acaba por desistir da candidatura porque os seus apoiantes não quiseram colaborar na
farsa eleitoral prevista.

11 - Fontes Bibliográficas primárias
“À Nação”. In MATOS, Norton (1948) – Os dois primeiros meses da minha candidatura à presidência
da República (9-VII-48 a 9-IX-48). Lisboa: Edição do Autor, p. 70.
AAVV (1949) – Às Mulheres de Portugal. Colectânea dalguns discursos pronunciados para
propaganda da Candidatura. (Prefácio do Prof. Azevedo Gomes). Lisboa: Edição dos Serviços
Centrais da Candidatura do General Norton de Matos.
Cf. Arquivo CM Ponte de Lima “General Norton de Matos” em: https://pesquisa-arquivo.cmpontedelima.pt/details?id=1057148
12 - Fontes Bibliográficas secundárias
BASTOS, Daniel – (2008) – Mulheres na política. A Participação Feminina na Campanha Presidencial
de 1949 em Évora. PEREIRA, Sara Marques; MANSO, Maria de Deus; FAVINHA, Marília, coord. –
«Feminino ao Sul: História e Historiografia da Mulher». Lisboa: Livros Horizonte, p 37-43.
FIADEIRO, Maria Antónia; MORAIS, Maria Palmira Tito (1987) – Andei a fazer no estrangeiro o que
não consegui ainda fazer em Portugal. «Diário de Notícias», 2/9/1987, p. 22-23.
GORJÃO, Vanda (2002) – Mulheres em Tempos Sombrios. Oposição Feminina ao Estado Novo.
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. Coleção Estudos e Investigação.
GORJÃO, Vanda (2007) – Oposição feminina (?), oposição feminista (?) ao Estado Novo. In
AMÂNCIO, Lígia; TAVARES, Manuela; JOAQUIM, Teresa; ALMEIDA, Teresa Sousa, org. – O Longo
caminho das mulheres: Feminismos 80 anos depois. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
JANEIRO, Helena Pinto (2010) – A questão feminina na campanha de Norton de Matos. In PAULO,
Heloísa; JANEIRO, Helena Pinto, ed. - Norton de Matos e as Eleições Presidenciais de 1949: 60 anos
depois. Lisboa: Colibri, p. 35-56.
OLIVEIRA, Maria José (2006) – Maria Palmira Tito de Morais: A enfermeira que enfrentou Salazar
em defesa dos direitos das mulheres. «O Público», 9/4/2006, p. 18- 19.
76

Cf. https://www.publico.pt/2008/02/12/jornal/cecilia-supico-pinto-248887
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SILVA, Maria Isabel de Alarcão (1994) – O Movimento de Unidade Democrática e o Estado Novo
1945-1948. Lisboa: FCSH-UNL Tese de Mestrado.
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais

https://restosdecoleccao.blogspot.com/2010/08/norton-de-matos-e-as-presidenciais-de.html

Inventariante / data
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / novembro 2021
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FEMINISTAS
(apresentadas por organização)
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FICHA 1/FEM: ACO – ANA DE CASTRO OSÓRIO
1 - Nome conhecido / Nome civil
Ana de Castro Osório/ Anna Osório de Castro/ (Ann Moore: pseudónimo)

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
Mangualde, 18 de junho de 1872 / Lisboa, 23 de março de 1935

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Escritora, Editora, Periodista, Pedagoga, Conferencista

4 - Relação com organizações feministas
Grupo Português de Estudos Feministas (que funda e dirige, 1907);
Liga Republicana das Mulheres Portuguesas (que funda, em 1908, preside vários anos, e se demite,
em 1911);
Associação de Propaganda Feminista (integrou grupo fundador, em 1911);
Comissão Feminina `Pela Pátria` (que cria, em 1914);
Maçon Loja Maçónica Feminina "Carolina Ângelo" (que funda, em 1915);
Empresa de Propaganda Feminista e Defesa dos Direitos da Mulher (acionista)
Cruzada das Mulheres Portuguesas (integrou grupo fundador, em 1917);
Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas77.

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
Eleita para integrar o grupo que deveria representar as feministas portuguesas no 7.º Congresso
da International Women Suffrage Alliance, em Budapeste (15 a 20 de junho, 1913).

77

“Talvez por influência da jornalista e escritora espanhola Carmen de Burgos y Segui (1867-1932), Ana de Castro Osório
e Elzira Dantas Machado (1865-1942) terão pertencido à Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas,
fundada em 1922, pela mexicana Elena Arizmendi com o objetivo de `reunir la fuerza dispersa de figuras y
organizaciones feministas de todos los países ibero-americanos` e cuja sede oficial era em Madrid, havendo comités em
Portugal e na América Latina: persiste um único documento dessa Liga, sem data, enviado às duas senhoras por Georgina
Fletcher, sua representante na Colómbia.” (Esteves, 2014, p. 55-56).
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6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
(1905) Às Mulheres Portuguesas. Lisboa: Livraria Viúva Tavares78.
(1908) A educação cívica da Mulher. Lisboa: Grupo Português de Estudos Feministas.
(1912) Deveres Feministas79. «A Mulher Portuguesa» (3 de agosto); «A Madrugada» (15 de outubro);
(1924) A Grande Aliança (a minha propaganda no Brasil). Lisboa: Edições Lusitania.

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
Adelaide Cabete
Beatriz Pinheiro80
Bertha Lutz (Brasil)81
Carmen de Burgos y Seguí
Carolina Beatriz Ângelo
Georgina Flétcher82
Jeanne Oddo-Deflou (França)83
Marguerite de Witt Schlumberger84
Maria Veleda
Virgínia Quaresma

8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
O seu nome surge na toponímia de85: Amadora; Cascais; Entroncamento; Lagos; Lisboa (Carnide);
Mangualde; Moita; Montijo; Odivelas; Oeiras; Seixal (Amora, Corroios e Seixal); Sesimbra (Quinta
do Conde e Sesimbra); Setúbal (Azeitão e Setúbal); Sintra (Queluz e Rio de Mouro); Tavira. O seu
nome está associado a: Escola, em Mangualde; Concurso literário, em Mangualde; à Biblioteca
Especializada Ana de Castro Osório, em Belém. Foram-lhe atribuídas duas condecorações, em 1919,

78

“Considerado por Regina Tavares da Silva `o manifesto do movimento feminista português`” (Esteves, 2014, p. 45).
Aborda “os aspectos essenciais defendidos pela corrente feminista em Portugal” (Silva, 2002, p. 73).
80
Cf. BN, ACPC, Coleção de Castro Osório, Espólio N12/97, 7 cartas de Beatriz Pinheiro a Ana de Castro Osório, entre
1899 e 1922.
81
Correspondência com Bertha Lutz:
https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/navegacoes/article/view/32139
82
Representante da Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanooamericanas na Colômbia, (Esteves, 2014, p. 55).
83
Dirigente do Groupe Français d`Ètudes Féministes, correspondentes em 1907 (Esteves, 2014, p. 47 e 55).
84
Dirigente da Union Française Pour Le Suffrage des Femmes, correspondentes em 1917 (Esteves, 2014, p. 55).
85
https://ruascomhistoria.wordpress.com/2016/06/18/ana-de-castro-osorio-republicana-e-defensora-dos-direitosdas-mulheres/
79
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a Ordem de Santiago, mas recusa condecoração; em 1931, a Ordem de Mérito Agrícola e Industrial.
Foi erigido busto na Liga dos Combatentes da Grande Guerra. Foi emitido selo a 5 de outubro de
2009 na serie “Mulheres da República”.

9 - Espólios
Biblioteca Nacional. Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea, Família Osório de Castro (18841958), BNP Esp. N1286

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
Ana de Castro Osório (18/06/1872, Mangualde; 23/03/1935, Lisboa)
Escritora, editora, pedagoga, conferencista, Ana de Castro Osório é considerada a precursora da
literatura infantil e a mais eminente teórica do feminismo do seu tempo em Portugal. Nascida em
Mangualde, mudou-se jovem para Setúbal, lugar onde funda uma editora, marco inicial de um
percurso ímpar no campo intelectual, cívico e político, reconhecido pela sociedade coeva, também
no estrangeiro, principalmente no Brasil. Figura capital do movimento feminista (humanista,
segundo ela) foi-lhe atribuído o primeiro livro português declaradamente feminista87 (Às Mulheres
Portuguesas, 1905). Entre 1907 e 1917, fundou e liderou várias agremiações feministas, com reflexo
na melhoria dos direitos das mulheres portuguesas.
Filha de Mariana Moor Quintins Osório de Castro e de João Baptista de Castro, em 1893 passa a
residir em Setúbal, comarca onde o pai é colocado como juiz. Nesta cidade funda a Casa Editora “Para
as Crianças”, contrai matrimónio, a 10 de março de 1898 na Igreja de Nª Sr.ª da Anunciada, com
Paulino de Oliveira (natural de Setúbal, poeta, 1864-1914), e nascem os seus filhos (João de Castro
Osório e Oliveira, 1899-1970; José Osório de Castro e Oliveira, 1900-1964). A historiografia local
situa-a em duas residências em Setúbal: Praça do Bocage, n.º 114-116 (morada de solteira, que
coincide com a da Editora)88; Praça Marquês de Pombal, n.º 3 (morada de casada). Em 1907 é
iniciada na maçonaria, na Loja Humanidade e adota o nome simbólico de Leonor da Fonseca
Pimentel. Foi acionista da Empresa de Propaganda Feminista e Defesa dos Direitos da Mulher e

86

Em consulta à BN apurámos ainda: o Espólio não se encontra disponível on line, mas está disponível para consulta na
sala de leitura de Reservados, onde é possível aceder ao respetivo inventário (em atualização após a última incorporação).
Cf. https://acpc.bnportugal.gov.pt/colecoes_autores/n12_osorio_castro_familia.html.
87
Regina Tavares da Silva (2002, p. 22).
88
Neste sentido também Esteves, 2014, p.32.
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secretária da sua comissão dirigente (Esteves, 1998, p. 185). Após a morte prematura do marido, no
Brasil, muda-se para Lisboa, para a casa dos pais (Rua do Arco do Limoeiro, 17)89. Foi nomeada, em
1916, inspetora dos Trabalhos Técnicos Femininos (Ministério do Trabalho). A partir de 1922 dedicase exclusivamente à escrita distanciando-se da militância. Faleceu na sua casa de Lisboa, na Rua
Augusto Rosa, 17, 2º andar90. Foi sepultada, em campa familiar, no cemitério do Alto de São João91.
A par da sua ousadia, pioneirismo e contradições, a ampla e diversa atividade tornam-na num
interessante objeto de estudo para várias disciplinas científicas. Com efeito, após o caminho
desbravado pelo historiador João Esteves, assim como por Fátima Medeiros que aprofundou a sua
faceta de escritora para a infância, pesquisas recentes e em curso vão definindo melhor um perfil
não totalmente revelado se considerarmos que falta conhecer textos não publicados além de muita
da prolixa correspondência com os vultos notáveis da sua época.

11 - Fontes bibliográficas primárias
OSÓRIO, Anna de Castro (1905) – Ás mulheres portuguesas. Lisboa: Editora Viúva Tavares Cardoso.
Disponível em <https://purl.pt/13902/1/index.html#/14/html> [Consulta realizada em
16/07/2021]
OSÓRIO, Ana de Castro (1908) – A Educação Cívica da Mulher. Lisboa: Grupo Português de Estudos
Feministas. Typographia Liberty.
12 - Fontes bibliográficas secundárias
ABENSOUR, Léon (1921) – Histoire Génerale du Féminisme. Paris: Librairie Delagrave.
ALMEIDA, Carla & MONTEIRO, Marta (ilust.) (2015) – Ana de Castro Osório. A mulher que votou na
literatura. Lisboa: Pato Lógico Edições /INCM. Coleção Grandes Vidas Portuguesas.
COVA, Anne (2011) – Ana de Castro Osório. WAYNE, Tiffany, ed. (2011) – Feminist Writings From
Ancient Times to the Modern World. A Global Sourcebook and History, vol, 2. Santa Barbara:
Greenwood, p. 372-374. Disponível em
<https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/20059/1/ICS_ACova_AnaCastroOsorio_CLI.pdf>
[Consulta realizada em 24/09/2021]
ESTEVES, João (1997) – A Colecção Castro Osório – Ana de Castro Osório (1872-1935). In
BETTENCOURT, Francisco, dir. – Leituras: Revista da Biblioteca Nacional, nº1.
89

Esteves, 2014, p.36.
Esteves, 2014, p.36.
91
Esteves, 2014, p.63.
90
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ESTEVES, João (1998) – As Origens do Sufragismo Português. A primeira organização sufragista
portuguesa: A Associação de Propaganda Feminista (1911-1918). Lisboa: Editora Bizâncio.
ESTEVES, João (2005) – Ana de Castro Osório. In CASTRO, Zília Osório; ESTEVES, João, dir. –
Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, p. 91-98.
ESTEVES, João (2014) – Ana de Castro Osório (1872-1935) [Col. Fio de Ariana]. Lisboa: Comissão
para a Cidadania e a Igualdade de Género.
EZAMA, Ángeles (2013) – Ana de Castro Osório, uma mujer que trespasó fronteras: sobre unos textos
olvidados em la española Revista de la raza. «Revista de Escritoras Ibéricas», 1-101.92
MOACHO, Dulce Maria Batista (2003) – Ana de Castro Osório e as origens do feminismo em Portugal.
Lisboa: ISCTE. Dissertação de mestrado.
MEDEIROS, Fátima (1997) – Do fruto à raiz. Uma introdução às histórias maravilhosas da tradição
popular portuguesa recolhidas e recontadas por Ana de Castro Osório. Lisboa: Universidade Nova de
Lisboa. Dissertação de mestrado. Disponível em <http://hdl.handle.net/10362/30467> [Consulta
realizada em 10/09/2021].
NÓVOA, António (2003) – Dicionário de Educadores Portugueses. Vila Nova de Gaia: Edições Asa.
PESSANHA, Camilo (1983) – Cartas a Alberto Osório de Castro, João Baptista de Castro, Ana de
Castro Osório (6ª ed.). Lisboa: Ática
SAMARA, Maria Alice (2007) – Ana de Castro Osório: doutrina e organização In SAMARA, Maria
Alice – Operárias e burguesas: as mulheres no tempo da República. Lisboa: A Esfera dos Livros p.113131.
SILVA, Regina Tavares (1982) – Feminismo em Portugal na Voz de Mulheres Escritoras do Início do
Séc. XX. Lisboa: Comissão da Condição Feminina, 3.ª edição, 2002.
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais
– Ana de Castro Osório (com 16 anos):
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ana_de_Castro_Osório
– Ana de Castro Osório, em cenário natural, com cão:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ana_de_Castro_Osório
– Ana de Castro Osório, foto de perfil (ver abaixo):
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ana_de_Castro_Osório

92

https://www.researchgate.net/publication/287557122_Ana_de_Castro_Osorio_una_mujer_que_traspaso_
fronteras_sobre_unos_textos_olvidados_en_la_espanola_Revista_de_la_Raza
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– Ana de Castro Osório, foto de perfil:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ana_de_Castro_Osório
– Ana de Castro Osório (1913):
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ana_de_Castro_Osório
– Ana de Castro Osório (1916):
Furtado & Reis, Rua de Santa Justa 107 (Museu Bordalo Pinheiro)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ana_de_Castro_Osório
– Ana de Castro Osório (na Biblioteca pessoal):
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ana_de_Castro_Osório
– Fotografias de Ana de Castro Osório e imagens de capas dos seus livros:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ana_de_Castro_Osório
– Imagens de correspondência de Ana de Castro Osório:
http://casacomum.org/cc/pesqArquivo.php?termo=ana+castro+osório
– RTP: “Ana de Castro Osório, militante do feminismo e da literatura infantil” (para apresentar o
livro de Carla Almeida publicado pela INCM): https://ensina.rtp.pt/artigo/ana-de-castro-osoriomilitante-do-feminismo-e-da-literatura-infantil/
– CML: para assinalar a inauguração, em 2013, da Biblioteca especializada em Belém. Identifica uma
descendente de Ana de Castro Osório que oferece foto da feminista à Biblioteca:
https://www.youtube.com/watch?v=OsPC4nJmEf0
– O catálogo online da Torre do Tombo tem 7 documentos fotográficos de Ana de Castro Osório93.

93

Resultados da consulta efetuada na Torre do Tombo: descrição e referências de 6 dos 7 documentos fotográficos
existentes:
Ana de Castro Osório no seu gabinete de trabalho (https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1207832);
Um aspeto da residência de Ana de Castro Osório (https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1207833);
Quarto de Ana de Castro Osório (https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1207834);
Biblioteca de Ana de Castro Osório (https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1207835);
Ana de Castro Osório (https://digitarq.arquivos.pt/details?id=7794218);
Inauguração do busto de dona Ana de Castro Osório, na Liga dos Combatentes da Grande Guerra
(https://digitarq.arquivos.pt/details?id=1011713).
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13a) - Foto de Perfil

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ana_de_Castro_Osório
Inventariante / data:
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / outubro 2021
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FICHA 2/FEM: BP – BEATRIZ PINHEIRO
1 - Nome conhecido / Nome civil
Beatriz Pinheiro/ Beatriz Paes Pinheiro de Lemos

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
Viseu, 29 de outubro de 1871/ Lisboa, 14 de outubro de 1922

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Escritora, Professora, Editora

4 - Relação com organizações feministas
Liga Portuguesa da Paz (1899-1917), correspondente local em Viseu;
Grupo Português de Estudos Feministas (Lisboa, 1907-1908), membro;
Liga Republicana das Mulheres Portuguesas (1908-1919), membro (em carta dirigida a Ana de Castro
Osório, datada de 11 de maio de 1909, considerou a hipótese de constituir um núcleo local, em Viseu);
Associação de Propaganda Feminista (1911-1918)94;
Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (1914-1947).

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
Eleita para integrar o grupo que deveria representar as feministas portuguesas no 7.º Congresso
da International Women Suffrage Alliance, em Budapeste (15 a 20 de junho, 1913).

6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
Crónica, «Ave Azul» (1.ª série, fascículo 11), novembro de 1899, p. 497-50695.
A Emancipação da Mulher (A Mulher e o trabalho: a instrução da mulher: comunidade dos sexos nas

94

Beatriz Pinheiro não inclui a lista com 63 nomes de sócias da APF apresentada por Esteves, 2008, p. 185-194; no
entanto, a investigadora Anabela Silveira (2017) estabelece a relação da feminista com esta associação.
95
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/AveAzul/1899/N011/N011_master/AveAzulN11.pdf
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escolas (excerto de um discurso do Prof. sr. F. Italo Giuffré). «Ave Azul» (2.ª série, fascículo 4), abril
de 1900, p. 197-222.
A Mulher Portuguesa e a Guerra Europeia - conferência proferida a 8 de junho de 1916 no Liceu Maria
Pia, em Lisboa, editada pela Associação de Propaganda Feminista.

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
Ana de Castro Osório96
Alice Pestana

8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
A 26 de abril de 1923, pouco depois do falecimento de Beatriz Pinheiro, foi proposto em sessão
ordinária da Câmara Municipal de Viseu que o seu nome fosse inscrito no espaço público, pedido
renovado em 2020 que continua por concretizar97.

9 - Espólios
---

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
Beatriz Pinheiro (Viseu, 29 de outubro de 1871/ Lisboa, 14 de outubro de 1922)
Autora, professora, editora, Beatriz Pinheiro, licenciada em Ciências e Letras, foi uma das mais
relevantes republicanas feministas portuguesas do início do século XX98 (Esteves, 2005). Com
presença assídua em vários periódicos99 assinou textos sobre a situação das mulheres portuguesas
para as quais aspirava condições de educação e trabalho em equivalência com os homens, como
garante de autonomia financeira, valorização pessoal e contributo social. Fundou e dirigiu,
juntamente com o marido, a revista literária Ave Azul (1899-1900), considerada a primeira revista
feminista publicada em Portugal100.
96

Cf. BN, ACPC, Coleção de Castro Osório, Espólio N12/97, 7 cartas de Beatriz Pinheiro a Ana de Castro Osório, entre
1899 e 1922.
97
https://www.esquerda.net/opiniao/ruas-quem-merece/74032
98
Esteves, 2005, p. 167.
99
Ave Azul (1899-1900); A Beira, Nova Aurora (1900-1901); Almanaque das Senhoras (1901, 1916, 1924);
A Crónica (1900-1906); Alma Feminina (1907-1908); O Garcia de Resende (1908-1909); O Mundo (1909);
A Madrugada (1913); A Semeadora (1915).
100
Silveira, 2017.
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Filha de Francisco Pinheiro e de Antónia Paes de Figueiredo, nascida em Viseu, na rua da Senhora
da Piedade, teve acesso a educação formal em regime de coeducação, modelo que enaltece nos seus
textos. O gosto pela escrita manifesta-se cedo, ainda estudante liceal, tendo colaborado na revista
académica Mocidade, fundada pelo futuro marido Carlos de Lemos.
Terá começado a lecionar por volta de 1900. É uma figura com destaque na cena cultural e nas causas
sociais da sua cidade natal. Participou em récitas no Grémio de Viseu enquanto atriz amadora e
tocava harpa. Esteve entre as fundadoras da União das Senhoras Liberais de Viseu e da Escola Liberal
de João de Deus, destinada a apoiar a educação de raparigas pobres, instituição inaugurada a 10 de
novembro de 1901 em sessão que presidiu e onde discursou101. A partir de Viseu pertenceu a várias
associações de âmbito nacional, como a Liga Portuguesa da Paz, sendo a correspondente e delegada
da Liga no distrito de Viseu, o Grupo Português de Estudos Feministas e a Liga Republicana das
Mulheres Portuguesas, tendo ponderado constituir um núcleo local desta organização.
O conservadorismo católico presente na cidade natal e ambiente político vigente leva o casal a
mudar-se para Lisboa onde se encontra no momento da instauração da República. Em 1911, Beatriz
Pinheiro é professora provisória no Liceu Feminino Maria Pia onde leciona Francês, Geografia e
História. Na capital, a sua notoriedade acentua-se. Aderiu à Associação de Propaganda Feminista, ao
Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, é iniciada na maçonaria. A 8 de junho de 1916, profere
no Liceu Maria Pia a conferência “A Mulher Portuguesa e a Guerra Europeia”.
A sua obra, quer os escritos de teor feminista, quer a ficção literária, apresenta por denominador
comum a denúncia dos problemas das mulheres do seu tempo: a falta de instrução, a dependência
de dote e do casamento, a pobreza, a gravidez indesejada, a situação das mães solteiras, a prostituição
feminina, a situação das esposas-viúvas de marido vivo devido ao êxodo para o Brasil. Denuncia e
propõe soluções pragmáticas baseadas na igualdade de oportunidades e de direitos civis que
preconizam uma sociedade mais justa e um futuro mais risonho de acordo com o seu temperamento
intransigentemente otimista102. Esta ousadia valeu-lhe aplausos a par de duras críticas com eco na
imprensa da época (Silveira, 2017).
Faleceu em Lisboa, na Rua do Barão, n.º 17, 3.º andar (Sé), sendo sepultada no Cemitério do Alto de
São João.

101
102

Esta intervenção foi noticiada pelo O Distrito de Viseu, a 12 de novembro de 1901.
Crónica, «Ave Azul» (1.ª serie, fascículo 8), junho de 1899, p. 326.
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11 - Fontes bibliográficas primárias
Crónica, «Ave Azul» (1.ª série, fascículo 8), junho de 1899, p. 321-327.
A Espera, «Ave Azul» (1.ª série, fascículo 3), março de 1899, p. 109-112.
12 - Fontes bibliográficas secundárias
ESTEVES, João (2005) – Beatriz Paes Pinheiro de Lemos. In CASTRO, Zília Osório; ESTEVES, João,
dir. – Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, p. 166-167.
NÓVOA, António (2003) – Dicionário de Educadores Portugueses. Vila Nova de Gaia: Edições Asa.
SILVEIRA, Anabela Ferreira (2017) – O protagonismo de Beatriz Pinheiro na Revista Viseense Ave
Azul (1899-1900). «Historiae», Rio Grande, 8 (2), p. 77-95.
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
– Ave Azul (1899-1900). Hemeroteca digital. Lisboa
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/AveAzul/AveAzul.htm
– Suplemento do Jornal O Século (12/05/1910). Liga Republicana das Mulheres Portuguesas: 7Beatriz Paes Pinheiro Lemos:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Veleda
– Sociedade Futura, n.º 13, 15/11/1902- foto de Beatriz Pinheiro: http://ric.slhi.pt
– Foto de perfil de Beatriz Pinheiro:
http://mulheresilustres.blogspot.com/2012/05/beatriz-pinheiro.html
Fotos e texto: ESTEVES, João, Beatriz da Conceição Paes Pinheiro de Lemos. Disponível em:
http://silenciosememorias.blogspot.com/search?q=beatriz+pinheiro
Fotos e texto: SOUSA, Martim de Gouveia. Beatriz Pinheiro e o direito das mulheres. Disponível
em: http://aveazul.blogspot.com
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13a) - Foto de Perfil

https://pt.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Pinheiro

Inventariante / data:
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / outubro 2021
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FICHA 3/FEM: CBA – CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO
1 - Nome conhecido / Nome civil
Carolina Beatriz Ângelo/ Carolina Beatriz Ângelo

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
Guarda, 16 de abril de 1878103 / Lisboa, 3 de outubro de 1911

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Médica, militante e dirigente feminista

4 - Relação com organizações feministas
Liga Portuguesa da Paz (secção portuguesa da associação internacional La Paix et le Désarmement
par les Femmes) (vogal, demitiu-se em julho de 1909)
Grupo Português de Estudos Feministas (1907-1908) (militante);
Liga Republicana das Mulheres Portuguesas (integrou grupo fundador, eleita vice-presidente da
direção em setembro de 1910, demite-se, em 1911);
Associação de Propaganda Feminista (integrou grupo fundador, primeira Presidente).

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
---

6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
Feminismo Reclamante – As mulheres e o serviço militar obrigatório. Vai tratar o assunto, em uma
conferência, a srª D. Carolina Ângelo. «A Capital», 25/05/1911, cols. 5-6, p.1.
No Limiar da Urna– As mulheres querem entrar! – “Se a lei não nos abre a porta, também não nos
põe na rua” – Assim o entende uma denodada sufragista portuguesa. R.J., «A Capital», 25/03/1911,
cols. 6-7, p. 1 e col.1, p. 2.
103

Ano de Nascimento diverge consoante a fonte: 1877 em Esteves, 2005, 1878, em Silva, 2013. Optou-se pela
informação contida na publicação mais recente.
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Uma eleitor? – A srª D. Beatriz Ângelo quer votar – A República entrevista-a. «República»,
05/04/1911, col.1, p. 2.
Reivindicações Feministas– A lei eleitoral não exclui as mulheres– Afirma-o a Liga Republicana das
Mulheres Portuguesas, pela. voz de uma das suas mais ilustres representantes”. «O Século»,
05/04/1911, col.7, p.1, e cols 1-2, p.2.
Uma palestra– Juridicamente, as mulheres têm direito a ir à urna, diz a srª D. Carolina Ângelo, apud
Esteves, 1998, p. 216-217.
Em quem vota a primeira eleitora? Nos drs. Afonso Costa, Teófilo Braga, Bernardino Machado e
Magalhães Lima – Outras declarações curiosas nos faz a srª D. Carolina Beatriz Ângelo. «O Tempo»,
03/05/1911, p.1, cols.4-6.
O Triunfo Do Feminismo– O Voto da Mulher em Portugal– Um jornal holandês publica uma
interessante entrevista com a srª D. Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher que votou em
Portugal. «A Vanguarda», 18/07/1911, p.1, cols.6-7.
28 de Maio de 1911– Uma Data Histórica – D. Carolina Beatriz Ângelo, «A Vanguarda», 29/05/1911,
p.1, col.2.
S. Jorge de Arroios– Vota, entre aplausos, a srª D. Beatriz Ângelo”. «O Tempo», 29/05/1911, col.3, p.
2.
Eleições Em Lisboa – O incidente da assembleia de Arroios. «A Capital», 29/05/1911, col.4, p. 2.

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
Ana de Castro Osório104
Adelaide Cabete
Sofia Quintino

8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
Rua Carolina Beatriz Ângelo, Quinta do Conde /Sesimbra
Rua Carolina Beatriz Ângelo, Charneca da Caparica /Almada
Praceta Carolina Beatriz Ângelo, Famões / Odivelas
Rua Beatriz Ângelo / Póvoa de Santo Adrião

104

Cartas para Ana de Castro Osório a 02/07/1911, 13/08/1911, 11/10/1911, em espólio na BN, ACPC, Coleção Castro
Osório, Esp. N12/419 (reproduzidas apud Esteves, 1998, p. 238-244).
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Rua Carolina Beatriz Ângelo, Caselas /Belém
Hospital Beatriz Ângelo, Loures

9 - Espólios
---

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
Carolina Beatriz Ângelo (16/04/1878, São Vicente/Guarda; 03/10/1911, Lisboa)
Médica, militante feminista, Carolina Beatriz Ângelo inscreveu o seu nome na história ao tornar-se
a primeira mulher portuguesa a realizar uma cirurgia e por ser a primeira a votar, em Portugal e em
qualquer país da Europa do Sul. Foi figura presente no panorama do primeiro movimento feminista
português ganhando maior destaque quando abandona a Liga Republicana das Mulheres
Portuguesas, onde era vice-presidente, em 1911, para fundar, em maio do mesmo ano, com a amiga
Ana de Castro Osório a Associação de Propaganda Feminista (1911-1918). Assumiu a presidência desta
agremiação, cuja reunião inaugural decorreu no seu consultório (12/05/1911), período em que
acontece o seu voto histórico nas eleições para a Assembleia Nacional (28/05/1911) que a tornaram
um símbolo das sufragistas, também a nível internacional. A sua morte prematura, poucos meses
depois, em outubro, mereceu destaque no semanário, Votes for Women, órgão das sufragistas
inglesas.
Filha de Viriato António Ângelo e de Emília Barreto Ângelo, nasceu na Guarda. Frequentou o Liceu
na terra natal, matriculou-se na Escola Politécnica e Médica de Lisboa, licenciou-se no mesmo ano
do seu casamento com o também médico e ativista republicano Januário Barreto, em 1902, tendo
sido pioneira no exercício de operações cirúrgicas. Residiu em Lisboa na Rua do Sol ao Rato, 181, na
Rua António Pedro/S. Jorge de Arroios (onde veio a falecer) e teve consultório na Rua Nova do
Almada, 64. Foi iniciada na maçonaria, em 1907. Colaborou, com Adelaide Cabete, na confeção da
bandeira desfraldada a 5 de outubro de 1910. Com a implantação da República, a lei eleitoral da
República não incluía, mas também não excluía, o sufrágio feminino já que a capacidade de voto era
reconhecida a quem soubesse ler e escrever e fosse chefe de família. Carolina Beatriz Ângelo, sendo
viúva e com uma filha a cargo preenchia todos os requisitos enunciados na lei pelo que requereu a
sua inscrição nos cadernos eleitorais, que lhe foi recusada, dando início a uma dura batalha judicial
que exigiu muita persistência, e alguma sorte, mas culminou com o seu voto na Assembleia Eleitoral
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de Arroios, a funcionar no Clube Estefânia105. Durante este processo foi alvo de várias entrevistas e
crónicas. Neste período propôs o alargamento do serviço militar às mulheres já que defendia que
elas transportariam para a tropa a experiência que possuíam na governação da casa, propondo que
lhes fosse atribuída a administração militar e os serviços de ambulância, enfermagem e cozinha. Não
foi uma teórica do feminismo e não chegou a concretizar o desejo manifestado nos últimos meses de
vida de escrever artigos de propaganda nos jornais. Faleceu com 33 anos vítima de sincope cardíaca,
após se ter sentido mal durante a viagem de elétrico no regresso de uma reunião da APF, deixando
órfã Maria Emília Ângelo Barreto, com 8 anos de idade. Presentemente, encontra-se sepultada em
jazigo no Cemitério dos Prazeres106.
Em 2021, realizou-se um Ciclo Internacional de Conferências, organizado por Mulheres sem
Fronteiras, “Movimentos de Mulheres nos séculos XX e XXI– 110.º aniversário do Voto de Carolina
Beatriz Ângelo”, evento que foi participado por descendentes da primeira eleitora portuguesa.

11 - Fontes bibliográficas primárias
Cf. ponto 6 (entrevistas)
12 - Fontes bibliográficas secundárias
BARROSO, Maria do Sameiro (2016) – Carolina Beatriz Ângelo: A Prática da Medicina e a Luta pelos
Direitos das Mulheres. Conferência proferida na Ordem dos Médicos de Lisboa, a 12 de março de
2016.
Disponível
em:
https://ordemdosmedicos.pt/wpcontent/uploads/2017/09/CAROLINA_BEATRIZ_ÂNGELO_trabalho_completo.pdf
ESTEVES, João (1998) – As Origens do Sufragismo Português. A primeira organização sufragista
portuguesa: A Associação de Propaganda Feminista (1911-1918). Lisboa: Bizâncio.
ESTEVES, João (2005) – Carolina Beatriz Ângelo. In CASTRO, Zília Osório; ESTEVES, João, dir. –
Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, p. 202-204.
OLIVEIRA, Américo Lopes de (1981) – Dicionário de Mulheres Célebres. Porto: Lello & Irmão.

105

Principais datas deste processo: 04/04/1911: CBA apresenta requerimento para ser incluída nos cadernos eleitorais;
28/04/1911: o juiz da 1.ª Vara Cível de Lisboa, João Baptista de Castro (pai de Ana de Castro Osório), pronuncia-se
favoravelmente a favor do requerimento, indicando a inclusão de CBA nos cadernos eleitorais; 28/05/1911: durante as
eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, CBA torna-se a primeira mulher a votar em Portugal.
106
Em romagem realizada ao Cemitério dos Prazeres (03/10/2021), organizada por Mulheres Sem Fronteiras, registei
que Carolina Beatriz Ângelo, sepultada primeiramente noutro cemitério, se encontra no jazigo n.º6906, na rua 5b em
jazigo assim identificado “À memória de Afonso Luciano Barreto da Gama e Padre António Barreto”.
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SILVA, Regina Tavares (2013) – Carolina Beatriz Ângelo. (1878-1911) [Col. Fio de Ariana]. Lisboa:
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
Diário de Notícias: “Falecimentos – D. Carolina Beatriz Ângelo”, 04/10/1911, p.2, col.7; “Funerais –
D. Carolina Beatriz Ângelo”, 05/10/1911, p.5, cols. 4-5; “Necrologia”, 25/03/1935, p.5, col. 5;
26/03/1935, p.4, col.4.
Doutora Carolina Beatriz Ângelo – A inauguração do seu retrato. «A Madrugada», n.º4, 30/11/1911,
col.1, p.2.
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
– “As mulheres e o serviço militar obrigatório” (Desenho humorístico), A Capital, 27/05/1911, p.2,
col.1
– Carolina Beatriz Ângelo acompanhada de Ana de Castro Osório, no dia das eleições, Ilustração
Portuguesa, 05/06/1911, p. 714
– Ana de Castro Osório e Carolina Beatriz Ângelo:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ana_de_Castro_Osório
– Selos e Marcas Postais “Mulheres da Republica” – emissão CTT de 05 de outubro de 2009
http://nucleofilateliafaro.blogspot.com/2009/10/as-mulheres-da-republica.html: Carolina Beatriz
Ângelo
– “Beatriz Ângelo –À porta da história”: https://www.rtp.pt/programa/tv/p32272/e6
– “Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar em Portugal”: https://ensina.rtp.pt/artigo/beatrizangelo-a-primeira-mulher-a-votar-em-portugal/
– “Carolina Beatriz Ângelo – Quem Foi a Mulher Que Dá Nome ao Hospital de Loures ?:
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/carolina-beatriz-angelo-quem-foi-a-mulher-que-da-nome-aohospital-de-loures/604658480cf277cf82b9f701
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13a) - Foto de Perfil

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carolina_Beatriz_Ângelo.jpg

Inventariante / data:
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / outubro 2021
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FICHA 4/FEM: LGC – LUTEGARDA GUIMARÃES DE CAIRES
1 - Nome conhecido / Nome civil
Lutegarda Guimarães de Caires/ Luthegarda Guimarães de Caires

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte107
Vila Real de Santo António, 17 de novembro de 1858/ Lisboa, 30 de março de 1935

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Escritora, Socióloga, Filantropa

4 - Relação com organizações feministas
Associação de Propaganda Feminista (1911-1918)108;

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
Eleita para integrar o grupo que deveria representar as feministas portuguesas no 7.º Congresso
da International Women Suffrage Alliance, em Budapeste (15 a 20 de junho, 1913).

6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
---

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
---

107

Na entrada da Wikipedia (2021), dedicada a “Lutegarda Guimarães de Caires” são mencionadas várias datas/lugares
que diferem da entrada no Dicionário no Feminino (2005), aqui adotados por indicar fontes documentais.
108
Lutegarda Caires surge com o n.º 40 na lista com 63 nomes de sócias da APF apresentada por Esteves, 2008, p. 185194; no entanto, a investigadora Maria Rosalina Bento Simeão (2005) sublinha que esta não estava filiada em qualquer
organização e que recusou “colocar-se sob a bandeira do feminismo” (p. 541) embora, na prática defendesse e praticasse
os ideais feministas (Idem).
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8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
Primeira classificada nos jogos florais hispano-portugueses de Ceuta com o poema “Florinha das
Ruas”;
O governo do Brasil conferiu-lhe, em 1922-1923, a medalha de prata pelo conjunto da sua obra
literária;
Recebeu, em outubro de 1931, o grau de Oficial da ordem de Benemerência, em homenagem à sua
obra filantrópica109;
Foi condecorada com a Ordem de Santiago da Espada;
Em 1937 foi atribuído o nome Luthgarda Caires ao primitivo Largo da Fonte, em Vila Real de Santo
António;
A 3 de abril de 1966, por iniciativa da Casa do Algarve, foi inaugurado busto na Avenida da República,
em Vila Real de Santo António.
Em Faro, na freguesia de Vila Nova de Cacela existe a rua Lutgarda Guimarães de Caires.

9 - Espólios
Existe espólio doado por familiares de Lutegarda Caires à Casa do Algarve, em Lisboa.

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
Lutegarda Guimarães de Caires (17/11/1858110, Vila Real de Santo António; 30/03/1935, Lisboa)
Escritora, socióloga, ativista dos direitos das mulheres e crianças e filantropa, deve-se a Lutegarda
Guimarães de Caires (1858-1935) a existência de o Natal dos Hospitais, obra de intervenção social
que perdura. Nasceu no Algarve, em Vila Real de Santo António. Casou e enviuvou cedo e perde a
sua filha na infância, tragédias que vão ser tema recorrente na sua obra literária. Já a viver em Lisboa
conhece João de Caires, natural da Madeira, com quem casa e que acompanha para Óbidos, quando
ali é colocado como juiz e, depois para Alcobaça, onde nasce o filho Álvaro Guimarães de Caires, a 5
de abril de 1895. Fruto da sua formação voltada para as artes com destaque para a interpretação
musical e poesia, é uma figura com destaque na cena cultural do seu tempo, gostos que partilha com

109

Cf. Arquivo Histórico da Presidência da República: “Proposta do Ministro do Interior, de 12 de agosto de 1931, para o
grau. de Oficial. Publicado no Diário do Governo n.º 230, de 5 de outubro de 1931”. Consultado em Wikipedia (2021).
110
Fonte consultada indica consulta do Livro de registo de batismos da Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação de
Santo António (1876) do Arquivo Distrital de Faro, cf. Wikipedia (2021):
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lutegarda_Guimarães_de_Caires
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o marido, sendo anfitriões de saraus literários regulares. Defende o alargamento dos direitos civis
das mulheres, nomeadamente, que dispusessem dos seus bens após o casamento, e os direitos
políticos das mulheres instruídas, ideias que propugna em palestras e em artigos que publica a partir
de 1905111. Embora defensora da monarquia constitucional, em 1911, é convidada pelo ministro da
Justiça republicano, Diogo Leonte, a propor melhorias de caráter social tendo, neste âmbito, realizado
estudos e proposto reformas com destaque para a melhoria das condições higiénicas das mulheres
nas prisões. Em 1913, é eleita para integrar a comitiva portuguesa no 7.º Congresso da International
Women Suffrage Alliance, em Budapeste (Esteves, 1998). Era visita regular do Hospital Dona
Estefânia, em Lisboa, onde ofertava às crianças internadas brinquedos, doces e roupas que
confecionava. Esta terá sido a génese do Natal das Crianças dos Hospitais, que funda, em 1924,
posteriormente alargado a todas as pessoas hospitalizadas (Simeão, 2005). Fruto das emissões
televisivas, o Natal dos Hospitais vem a tornar-se um acontecimento nacional, símbolo de
generosidade. Lutegarda faleceu em Lisboa, na sua residência (Av. da Liberdade, 53, 1.º drt.), sendo
sepultada em jazigo de família no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa112.

11 - Fontes bibliográficas primárias
--12 - Fontes bibliográficas secundárias
BÓLEO, Maria Luísa V. de Paiva (1997) – Lutegarda de Caires e o Natal dos Hospitais. «Revista
Pública», n.º 82. O Público, 2833, de 14 de dezembro.113
ESTEVES, João (1998) – As Origens do Sufragismo Português. A primeira organização sufragista
portuguesa: A Associação de Propaganda Feminista (1911-1918). Lisboa: Bizâncio.
SIMEÃO, Maria Rosalina Bento (2005) – Luthegarda Guimarães de Caires. In CASTRO, Zília Osório;
ESTEVES, João, dir. – Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, p. 538541.
Wikipedia (2021), https://pt.wikipedia.org/wiki/Lutegarda_Guimarães_de_Caires

111

Procurar artigos em: O Século, Diário de Notícias e A Capital (Simeão, 2005, p. 539) e Serões. Revista Mensal
Ilustrada.
112
Cf. Livro de Registo de óbitos da 7ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa (1935-01-01 a 1935-06-20). Arquivo
Nacional da Torre do Tombo p. 119 verso, assento 238. Consultado em Wikipedia (2021).
113
Uma versão atualizada deste artigo pode consultar-se em: https://www.leme.pt/biografias/l/lutgarda.html
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13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
– Lutegarda Caires (foto de busto em Vila Real de Santo António)
https://s3.amazonaws.com/gs-waymarking-images/f5ef97b5-2c6a-49bc-acd8-c275b5a99e98.jpg
– Foto de Lutegarda Caires
https://promontoriodamemoria.blogspot.com/2020/06/caires-luthgarda-de.html
– Foto e texto biográfico sobre Lutegarda Caires
https://www.cdocfeminista.org/lutgarda-guimaraes/
– Texto biográfico sobre Lutegarda Caires e fotos de capas dos seus livros
https://www.leme.pt/biografias/l/lutgarda.html
13a) - Foto de Perfil

http://mulheresilustres.blogspot.com/2014/08/lutegarda-de-caires.html

Inventariante / data:
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / outubro 2021
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FICHA 5/FEM: JAN – JOANA DE ALMEIDA NOGUEIRA
1 - Nome conhecido / Nome civil
Joana de Almeida Nogueira /Jeanne de Almeida Nogueira

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
---

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Professora de línguas, ativista feminista

4 - Relação com organizações feministas
Liga Portuguesa da Paz (secretária da correspondência)
Liga Republicana das Mulheres Portuguesas
Associação de Propaganda Feminista (1911-1918), assistiu à reunião fundadora (12/05/1911), sendo
eleita vice-presidente da direção, assume a presidência com a morte de Carolina Beatriz Ângelo
(1911).

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
Eleita para integrar o grupo que deveria representar as feministas portuguesas no 7.º Congresso
da International Women Suffrage Alliance, em Budapeste (15 a 20 de junho, 1913).

6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
---

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
Ana de Castro Osório
Carolina Beatriz Ângelo
Alice Pestana
Maria Veleda
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8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
---

9 - Espólios
---

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário

Joana de Almeida Nogueira, de origem francesa, professora de línguas, ativista feminista, integrou
várias associações feministas do primeiro movimento feminista português, ganhando protagonismo
quando assumiu a presidência da Associação de Propaganda Feminista (APF), fundada a 12 de maio
de 1911, após a morte prematura de Carolina Beatriz Ângelo, em outubro desse mesmo ano. Além da
sua atividade no seio das organizações feministas, são poucos os dados biográficos que se conhecem
sobre ela, como local e data de nascimento e morte. Foi casada com o médico veterinário João Viegas
de Paula Nogueira, mãe de Cecília e Laura de Almeida Nogueira e residiu em Lisboa, na Praça D.
Luís, 17, 3.º direito. Nas associações de mulheres, iniciou a sua colaboração na Liga Portuguesa da
Paz, onde foi secretária da correspondência, sendo eleita sócia benemérita do comité português da
associação francesa La Paix et le Désarmement par les Femmes. Militou na LRMP onde lecionou um
curso de francês para as sócias, em 1909. Assinou, em seu nome, a representação onde se pedia o
voto restrito para as mulheres em 10/07/1911. Ainda em 1911, integrou o grupo fundador da APF, foi
eleita vice-presidente e, passados cinco meses assumiu a presidência. Neste âmbito, presidiu, na
qualidade de representante da APF à sessão de homenagem a Carolina Beatriz Ângelo organizada
pela LRMP na noite de 03/11/1911. Foi administradora e redatora principal da revista A Mulher
Portuguesa (1912-1913), órgão de imprensa da APF. Em 1913, é eleita para integrar a comitiva
portuguesa no 7.º Congresso da International Women Suffrage Alliance, em Budapeste (Esteves,
1998).

11 - Fontes bibliográficas primárias
A Mulher Portuguesa (1912-1913)
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12 - Fontes bibliográficas secundárias
ESTEVES, João (1998) – As Origens do Sufragismo Português. A primeira organização sufragista
portuguesa: A Associação de Propaganda Feminista (1911-1918). Lisboa: Bizâncio.
ESTEVES, João (2005) – Joana de Almeida Nogueira. In CASTRO, Zília Osório; ESTEVES, João, dir. –
Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, p. 457-458.

13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
---

13a) - Foto de Perfil
---

Inventariante / data:
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / novembro 2021

[NOME DO AUTOR]

127

FICHA 6/FEM: EDM – ELZIRA DANTAS MACHADO
1 - Nome conhecido / Nome civil
Elzira Dantas Machado / Elzira Dantas Gonçalves Pereira Machado

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1865 / Porto, 21 de abril de 1942

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Ativista feminista, autora de literatura infantil, editora

4 - Relação com organizações feministas
Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, sócia fundadora
Associação de Propaganda Feminista (1911-1918), que presidiu.
Caixa de Auxílio aos Estudantes Pobres do Sexo Feminino (1912)
Comissão Feminina `Pela Pátria` (1914)
Empresa de Propaganda Feminista e Defesa dos Direitos da Mulher, acionista e presidente
Cruzada das Mulheres Portuguesas114 (19/08/1916-1933) (fundadora, presidente executiva até
fevereiro de 1923; eleita presidente de honra a 2 de abril de 1923)
Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas115.

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
--6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
Entrevista ao jornal A Capital (1917) sobre a Cruzada das Mulheres Portuguesas

114

Sobre o programa e objetivos da Cruzada cf. entrevista de Elzira Dantas Machado ao jornal A Capital (1917).
“Talvez por influência da jornalista e escritora espanhola Carmen de Burgos y Segui (1867-1932), Ana de Castro
Osório e Elzira Dantas Machado (1865-1942) terão pertencido à Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e
Hispanoamericanas, fundada em 1922, pela mexicana Elena Arizmendi com o objetivo de `reunir la fuerza dispersa de
figuras y organizaciones feministas de todos los países ibero-americanos` e cuja sede oficial era em Madrid, havendo
comités em Portugal e na América Latina: persiste um único documento dessa Liga, sem data, enviado às duas senhoras
por Georgina Fletcher, sua representante na Colómbia.” (Esteves, 2014, p. 55-56).
115
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7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas116
Ana de Castro Osório
Alice Pestana
Maria Veleda
Adelaide Cabete
Carmen de Burgos
Estefânia Macieira
Palmira Pádua
Ester Norton de Matos
Etelvina Pereira D`Eça (vice-presidente da assembleia-geral da Cruzada)

8

-

Manifestações

de

reconhecimento

público

(incluindo

toponímia),

prémios,

condecorações117
Foi agraciada, em 1919, com a Grã-cruz da Ordem de Cristo pelo Presidente da República que
distinguia a presidente da Cruzada das Mulheres Portuguesas, como “homenagem à dedicação e
civismo manifestado no desempenho do cargo e às suas virtudes de senhora”. A associação foi
distinguida com a Grã-cruz da Torre da Espada pelos humanitários serviços prestados aos soldados
que combateram em Africa e França.
Praceta Elzira Dantas Machado - Vila Nova de Famalicão

9 - Espólios
---

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
Elzira Dantas Machado, filha de mãe brasileira, Bernardina da Silva, e de pai português, Miguel
Dantas Goncalves Pereira, sendo filha única, herdou a grande fortuna que o pai emigrado jovem para
o Brasil construiu. Teve uma educação condizente com a sua situação económica privilegiada que
incluiu a formação humanista baseada na literatura nacional e línguas estrangeiras, pelo que falava
116

Museu Bernardino Machado – Fundo Particular Bernardino Machado: correspondência de Elzira Dantas Machado com
escritoras feministas (Rosa, 2013, p. 252).
117
Museu Bernardino Machado – Fundo Particular Bernardino Machado: Diplomas: Cruzada das Mulheres Portuguesas
(Rosa, 2013, p. 252).
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fluentemente inglês e francês. Viajou pela Europa e Brasil, relacionou-se e correspondeu-se com a
elite intelectual da sua geração, incluindo as escritoras feministas portuguesas, espanholas e
francesas que influenciaram o seu interesse pelas causas das mulheres. Em 1882 casa com
Bernardino Machado, também oriundo de famílias abastadas, professor universitário em Coimbra,
futuro presidente da República. O “consórcio com o futuro estadista representava a perspetiva de
trilhar duas vias pessoais diferentes, as quais, não sendo por natureza, contraditórias, seriam, no
mínimo, difíceis de conciliar: a tradição e a emancipação femininas. (...) Elzira Dantas atualizou o
modelo de comportamento social `no feminino`, através da tríplice função de mãe-educadora,
gestora do património familiar e colaboradora do marido no ambiente doméstico e social” (Rosa,
2013, p. 246). Desafio acentuado pela excecionalmente numerosa prole (19 filhos e filhas), pela
dimensão do património imobiliário que geria118, e pela instabilidade da carreira académica e política
do marido que significou frequentes mudanças de residência no país e no estrangeiro. Entre outras
casas “a gestora do lar superintendeu e acondicionou às necessidades da vida quotidiana” (Rosa,
2013, p. 246) a residência oficial do presidente da República no Palácio de Belém, a Cidadela de
Cascais e o Castelo de Santa Catarina, na Cruz Quebrada. Promoveu de forma ativa e direta o avanço
da condição das mulheres intervindo em várias associações enquanto sócia ou fundadora, percurso
onde foi acompanhada por três filhas, Rita, Maria Francisca e Joaquina. A 15 de fevereiro de 1916 é
eleita oficialmente presidente da Associação de Propaganda Feminista, mandato que de facto exerceu
em 1915, 1916, 1917. Neste âmbito desenvolveu o reforço da instituição através de distintas iniciativas
como a promoção da imprensa da associação ou a assinatura de representações aos poderes políticos.
Em conjunto com Ana de Castro Osório, assinou, a 10 de agosto de 1915, “o mínimo das reclamações
feministas mais urgentes” (Rosa, 2013, p. 248), representação dirigida ao Governo e Parlamento que
foi aprovada para publicação no Diário das Câmaras119, documento que reivindicava o voto restrito
para as mulheres instruídas. Durante o triénio do seu mandato na APF constituiu-se o grupo editor
Empresa de Propaganda Feminista e Defesa dos Direitos da Mulher, sociedade que assegurava a
publicação de A Semeadora, onde, além de acionista, assumiu as funções de presidente da comissão
dirigente e administrativa da sociedade. Distinguiu-se com a fundação da Cruzada das Mulheres

118

Administrou um conjunto de propriedades rurais no Minho, o Palacete e a Quinta de Mantelães, residência original
da família do seu pai, a casa de veraneio, em Molêdo, outras casas e quintas situadas em Vila Nova de Famalicão da
família Machado, as casas de Torre de Cima, Solar de Rorigo e palacete brasonado no centro da vila (Rosa, 2013, p.
247).
119
Este documento foi igualmente publicado em A Semeadora, cf. números 4 e 5.
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Portuguesas tendo sido reconhecido politicamente o papel desta instituição e da sua presidente,
cargo de que pede demissão após o falecimento da filha Maria, enfermeira na guerra, vítima da
pneumónica. No pós-guerra dá-se o declínio político da Primeira República e, em 1927, Elzira
acompanha o marido no exílio, vivendo durante 13 anos em Espanha e em França. Em sua casa
recebeu e auxiliou emigrados republicanos assim como responsáveis da oposição ao salazarismo. Em
maio de 1940 regressa a Portugal, em 21 de abril de 1942 faleceu, no Porto. “Durante o seu percurso
pessoal, Elzira Dantas Machado viveu, sem dúvida, momentos de triunfo mundano, mas também
experimentou a adversidade: perdeu quatro filhos, enfrentou duas guerras mundiais e sofreu dois
exílios que lhe roubaram a alegria de viver no aconchego da pátria e da família. Educada na ética
republicana, trocou a comodidade de um estatuto social elevado pela responsabilidade da
intervenção pública; ao ócio e à frivolidade preferiu o testemunho das suas convicções; desprezando
o protagonismo mediático, contribuiu, de facto, para reduzir a exclusão cívica das mulheres.” (Rosa,
2103, p. 252).

11 - Fontes bibliográficas primárias
Entrevista ao jornal A Capital (1917) sobre a Cruzada das Mulheres Portuguesas: https://pesquisaarquivo.cm-pontedelima.pt/viewer?id=1043015&FileID=426292
Consultar Arquivo CM Ponte de Lima Cruzada das Mulheres Portuguesas: https://pesquisaarquivo.cm-pontedelima.pt/details?id=1042756
12 - Fontes bibliográficas secundárias
ESTEVES, João (1998) – As Origens do Sufragismo Português. A primeira organização sufragista
portuguesa: A Associação de Propaganda Feminista (1911-1918). Lisboa: Bizâncio.
ROSA, Elzira Dantas Machado (2013) – Elzira Dantas Gonçalves Pereira Machado. In CASTRO, Zília
Osório; ESTEVES, João, dir.– Feminæ Dicionário Contemporâneo. Lisboa: Livros Horizonte, p. 245252.
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
– https://pt.wikipedia.org/wiki/Elzira_Dantas_Machado –
– https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Elzira_Dantas_Machado,_enquanto_jovem_solteira_
(pre-1882).png
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– http://silenciosememorias.blogspot.com/2016/12/1564-elzira-dantas-machado-ii.html:
– https://expresso.pt/cultura/2016-03-17-Quando-as-nossas-avos-marcharam-para-a-guerra
– https://paredesdecoura.blogs.sapo.pt/204571.html:
– http://manuel-bernardinomachado.blogspot.com/2012/04/cuentos-para-mis-nietos-o-livrode.html:
– https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elzira_Dantas_Machado_com_o_seu_primeiro_filho_
António_(1883).png
– https://bloguedominho.blogs.sapo.pt/bernardino-machado-e-elzira-dantas-16350263
– https://www.geni.com/people/Jerónima-Rosa-Dantas-Machado/6000000030129057885:
– https://www.museu.presidencia.pt/pt/conhecer/presidentes-da-republicabiografias/presidentes-da-i-republica/bernardino-machado/#:
–https://www.wikitree.com/wiki/Gonçalves_Pereira-29:

[NOME DO AUTOR]

132

13a) - Foto de Perfil

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elzira_Dantas_Machado
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FICHA 7/FEM: MOC – MARIANA OSÓRIO DE CASTRO
1 - Nome conhecido / Nome civil
Mariana Osório de Castro / Mariana Adelaide Osório de Castro Cabral de Albuquerque Moor 120
Quintins

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
Lisboa, 15 de junho de 1842 / ---, 17 de novembro de 1917

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Ativista feminista

4 - Relação com organizações feministas
Associação de Propaganda Feminista (integrou grupo fundador, em 1911; segunda presidente eleita);
Comissão Feminina `Pela Pátria`;
Empresa de Propaganda Feminista e Defesa dos Direitos da Mulher (acionista);
Cruzada das Mulheres Portuguesas.

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
---

6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
---

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
Mãe de Ana de Castro Osório
Benedita Mouzinho de Albuquerque Pinho (visita assídua da casa, autora do “enaltecimento da
integridade” de Mariana aquando da sua morte (Esteves, 2005, p. 752).

120

Ou Moore, cf. Esteves, 2005, p. 752. Quintius (Esteves, 2005, p. 752) ou Quintins (Esteves, 2014, p. 9)
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8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
---

9 - Espólios
Biblioteca Nacional. Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea, Família Osório de Castro (18841958), BNP Esp. N12121

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
Mariana Osório de Castro (Lisboa, 15 de junho de 1842 / ---, 17 de novembro de 1917), natural da
freguesia de Arroios, em Lisboa, nasceu numa família ilustre, sendo filha do tenente-general José
Osório de Castro Cabral de Albuquerque (1770-1857)122, governador de Macau123, e de Anna Dorothea
Rosa Moor Hæting (Esteves, 2014, p. 29) de nacionalidade holandesa (Esteves, 2005, p. 752).
Mariana casou no dia de Natal de 1865124, na Igreja de S. Martinho do Fundão (localidade onde residia
na Rua Direita) com João Baptista de Castro (1884-1920), aproveitando as férias escolares do noivo,
estudante de Direito em Coimbra (Fernandes, 2020), que fez carreira como conservador do registo
predial e advogado, posteriormente, magistrado.

O casal Osório de Castro foi viver para Coimbra onde nasce o primeiro filho, Alberto Osório de Castro
(1868-1946). Mudam-se para a Pampilhosa da Serra, após colocação do já juiz conservador notarial
e aqui nasce João Osório de Castro (1869-????) (Fernandes, 2020). Tem ainda um terceiro filho,
Jerónimo Osório de Castro (1871-1935) e uma filha, Ana Osório de Castro, eminente autora e
feminista, que adotou o nome Ana de Castro Osório (1872-1935), a qual nasceu em Mangualde. No
decurso da carreira profissional do marido, mudou-se ainda com a família para Setúbal, onde terá
residido na Praça do Bocage, n.º 114-116. Em 1911, vivia em Lisboa, na Rua do Arco do Limoeiro, n.º
17 (Esteves, 1998, p. 193) e a partir desta morada apoiou a atividade desenvolvida no seio de várias
organizações – aqui se realizaram reuniões da Associação de Propaganda Feminista (APF),
121

Neste espólio encontram-se cartas trocadas entre Mariana e seus filhos e filha.
O tenente-general José Osório de Castro Cabral de Albuquerque (1770-1857), natural de Algodres, Celorico da Beira,
era, em 1865, o comandante do destacamento militar do Fundão (Fernandes, 2020). Disponível em:
https://aguadouro.blogs.sapo.pt/pampilhosense-companheiro-de-henrique-44431
123
Data da tomada de posse e outros detalhes sobre o cargo do Governador de Macau:
https://www.macaumemory.mo/entries_4b0d8982c6bc4a73ac086ed347e0c226?token=g6YCLHp+D3OWbSXR2Zf/s
w==&lgType=pt
124
Ou 1866 (Esteves, 2005, p. 752).
122
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funcionava a Comissão Feminina `Pela Pátria`, a redação e administração de A Semeadora (19151918) e a Casa Editora Para as Crianças, propriedade de Ana de Castro Osório, que passou a residir
com os pais quando enviuvou, aos 42 anos de idade (Esteves, 2014, p. 35) – tendo aceitado
“desempenhar cargos associativos pouco usuais em senhoras daquele meio social” para apoiar a filha
(Esteves, 2014, p. 30), principalmente, no período em que Ana esteve ausente no Brasil. Militante da
APF, desde a sua fundação, em 1912, tornou-se a segunda presidente da direção eleita entre as sócias
fundadoras, num momento em que tanto a filha como Elzira Dantas Machado se encontravam no
Brasil; assegurou a publicação dos dois órgãos da APF, A Mulher Portuguesa (1912-1913) e A
Semeadora (1915-1918); auxiliou a Comissão Feminina `Pela Pátria`, trabalhando em agasalhos para
os soldados portugueses, sendo. eleita, em 1916, para o Conselho Fiscal (Esteves, 1998, p. 193;
Esteves, 2005, p. 752); aderiu à Obra Maternal; integrou a Cruzada das Mulheres Portuguesas; foi
acionista, tal como a filha, da Empresa de Propaganda Feminista e Defesa dos Direitos da Mulher
impulsionada por Eliza Dantas Machado. Faleceu com 75 anos.

11 - Fontes bibliográficas primárias
MARTINS, Palmira do Carmo (1918) – D. Mariana Osório de Castro- Homenagem de respeito e
gratidão à sua memória. «A Semeadora», n.º 32, 8 de junho, cols.2-3, p.3.
PINHO, Maria Benedita (1917) – D. Mariana Osório de Castro. «A Semeadora», n.º 30, 30 de
dezembro, cols.1-2, p.1.
VIEIRA, Alzira (1918) – D. Mariana Osório de Castro. «A Semeadora», n.º 36, dezembro, col.1, p.4.
12 - Fontes bibliográficas secundárias
ESTEVES, João (1997) – A Colecção Castro Osório – Ana de Castro Osório (1872-1935). In
BETTENCOURT, Francisco, dir. – Leituras: Revista da Biblioteca Nacional, nº1
ESTEVES, João (2005) – Mariana Adelaide Osório de Castro Cabral de Albuquerque Moor(e) Quintius.
In CASTRO, Zília Osório; ESTEVES, João, dir. – Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa:
Livros Horizonte, p. 752-753.
ESTEVES, João (2014) – Ana de Castro Osório (1872-1935) [Col. Fio de Ariana]. Lisboa: Comissão
para a Cidadania e a Igualdade de Género.
FERNANDES, Júlio Cortez (2020) – Pampilhosense Companheiro de Henrique Carvalho; Expedição a
Lunda Angola Finais do Século XIX. Pampilhosa da Serra- Roteiro de um “futrica”. 12 de setembro.
Disponível em: https://aguadouro.blogs.sapo.pt/pampilhosense-companheiro-de-henrique-44431
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13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
Cf. “D. Mariana Osório de Castro – Algumas notas biográficas”125 (com fotografia). «A Semeadora»,
n.º 30, 30 de dezembro de 1917, cols.2-4, p.1; cols. 1-2, p. 2.
13a) - Foto de Perfil

Fonte: http://silenciosememorias.blogspot.com/2010/11/115.html

Inventariante / data:
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125

Publicação após a sua morte com “informações biográficas e referências elogiosas à postura e militância” (Esteves,
2005, p. 752).
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FICHA 8/FEM: AAC – ANA AUGUSTA DE CASTILHO
1 - Nome conhecido / Nome civil
Ana Augusta de Castilho

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
Angra do Heroísmo (Sé), Açores, 16 de março de 1860 / São Jorge de Arroios, Lisboa, 1 de dezembro
de 1916

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Professora, escritora, ativista feminista

4 - Relação com organizações feministas
Liga Republicana das Mulheres Portuguesas
Grupo das Treze
Obra Maternal (Presidente dos corpos gerentes, 1914, 1915)
Escola Solidariedade Feminina (fundadora e docente, 1914)
Associação de Propaganda Feminista
Comissão Feminina `Pela Pátria`
Empresa de Propaganda Feminista e Defesa dos Direitos da Mulher (acionista, tesoureira)
Cruzada das Mulheres Portuguesas

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
Eleita para integrar o grupo que deveria representar as feministas portuguesas no 7.º Congresso
da International Women Suffrage Alliance, em Budapeste (15 a 20 de junho, 1913).

6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
CASTILHO, Ana Augusta (1912) – Sufrágio Feminino. «A Madrugada», n.º 12, 31 de julho, cols.1-3,
p.1.
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CASTILHO, Ana Augusta (1914) – Direitos Jurídicos da Mulher. «A Madrugada», n.º 35, 31 de agosto,
col.2-3, p.1; col.3, p.1.

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
Ana de Castro Osório
Carolina Beatriz Ângelo
Elzira Dantas Machado
Isabel Maria Correia
Antónia Bermudes
Maria Benedita Mouzinho de Albuquerque Pinho
Alice Moderno

8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
--9 - Espólios
---

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário

Ana Augusta de Castilho (1866-1916), natural de Angra do Heroísmo, Açores, foi professora,
escritora, militante republicana e ativista feminista, membro de várias organizações do primeiro
movimento feminista português. Pertenceu à Liga Republicana das Mulheres Portuguesas onde
“presidiu a reuniões; contribui com donativos para subscrições; representou a agremiação em
acontecimentos públicos e reuniões políticas; interveio enquanto oradora” (Esteves, 2005, p. 88).
Em 1913, colaborou na campanha a favor da aprovação pelo Parlamento, da anulação do direito de
fiança aos violadores de menores. Desempenhou cargos diretivos como Vice-presidente da Direção
(1912), Tesoureira (1913, 1914) e integrou a Mesa da Assembleia Geral (1916). Em 1914, juntamente
com Ana de Castro Osório, Maria Benedita Mouzinho de Albuquerque Pinho e Antónia Bermudes,
criou a Comissão Feminina `Pela Pátria` uma organização “sem preocupações partidárias” (A
Semeadora, 1915, p.2) “cujo objetivo era fabricar uma bandeira para os soldados mobilizados e, como
tal não fosse possível, devido à disciplina militar, dedicou-se à recolha de lã e ao fabrico de agasalhos”
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(Esteves, 2008, p. 53), organização que teve atuação “junto de Câmaras Municipais, do professorado
primário feminino e das associações de mulheres, e recebeu reconhecimento internacional de vários
organismos e países” (Esteves, 2008, p. 53). No âmbito da Associação de Propaganda Feminista, foi
eleita 2.ª secretária da Mesa da Assembleia Geral na reunião de 15/02/1916 e colaborou nos dois
primeiros números de A Semeadora. Foi acionista da Empresa de Propaganda Feminista e Defesa dos
Direitos da Mulher tendo sido a tesoureira da sua comissão dirigente (Esteves, 1998, p. 186). Foi
iniciada na Maçonaria, pertenceu à loja Carolina Ângelo do Grande Oriente Lusitano, tendo adotado
o nome simbólico Brites de Almeida (padeira de Aljubarrota). Era viúva do professor de música João
de Castilho. Residia em Lisboa na Calçada do Poço dos Mouros. Faleceu em 1916 tendo Borges
Grainho pronunciado o discurso fúnebre.

11 - Fontes bibliográficas primárias
CASTILHO, Ana Augusta de (1912) – Sufrágio Feminino. «A Madrugada», n.º 12, 31 de julho, cols.13, p.1.
CASTILHO, Ana Augusta de (1913) – Verdades. «A Madrugada», n.º 19, 28 de fevereiro, p.2, col.3;
col.1, p.3.
CASTILHO, Ana Augusta de. (1914) – Direitos Jurídicos da Mulher. «A Madrugada», n.º 35, 31 de
agosto, col.2-3, p.1; col.3, p.1.
CASTILHO, Ana Augusta de (1915) – A Questão Actual: As mulheres e a guerra. «A Semeadora», n.º
1, 15 de julho, col. 1, p.2.
Notícias, artigos sobre o seu falecimento:
A Semeadora, n.º 18, parcialmente dedicado ao seu falecimento;
A Folha, n.º 670, de Ponta Delgada, dirigido por Alice Moderno;
Redencion, de Valência, artigo redigido por Ana Carbia Bernal.
12 - Fontes bibliográficas secundárias
ESTEVES, João (1998) – As Origens do Sufragismo Português. A primeira organização sufragista
portuguesa: A Associação de Propaganda Feminista (1911-1918). Lisboa: Editora Bizâncio.
ESTEVES, João (2003) – Ana Augusta de Castilho. In NÓVOA, António, dir. – Dicionário de
Educadores Portugueses. Vila Nova de Gaia: Edições Asa, p.310-311.
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ESTEVES, João (2005) – Ana Augusta de Castilho. In CASTRO, Zília Osório; ESTEVES, João, dir.–
Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, p. 88-90.
ESTEVES, João (2008) – Mulheres e Republicanismo (1908-1928) [Col. Fio de Ariana]. Lisboa:
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
Ana Augusta de Castilho uma açoriana esquecida na sua terra. Pois alevá...Diário de um Professor”.
16 de fevereiro de 2016. Disponível em: http://poisaleva.blogspot.com/2016/02/ana-augusta-decastilho-uma-acoriana.html
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
13a) - Foto de Perfil

http://silenciosememorias.blogspot.com/2015/08/1058-ana-augusta-de-castilho-iii.html

Inventariante / data:
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FICHA 9/FEM: CB – CESINA BERMUDES
1 - Nome conhecido / Nome civil
Cesina Bermudes / Cesina Borges Adães Bermudes

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
Lisboa (Anjos), 20 de maio de 1908 / Lisboa, 9 de dezembro de 2001

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Médica, docente, ativista feminista

4 - Relação com organizações feministas
Comissão Eleitoral Feminina da secção de Lisboa (uma das dirigentes): apoio à candidatura
presidencial do general Norton de Matos (1949)
Comissão Central do Movimento Nacional Democrático Feminino
Comité Nacional de Defesa da Paz (dentro do MND)

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
---

6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
---

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
Maria Isabel Aboim Inglez
Maria da Graça Amado da Cunha
Maria Keil
Manuela Porto
Maria Palmira Tito de Morais
Maria Valentina Trigo de Sousa
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Elina Guimarães
Maria Lamas
Virgínia Moura
Ermelinda Cortesão
Luísa de Almeida
Maria Lígia Valente da Fonseca Severino
Natália Correia

8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
Figura na toponímia de Lisboa (freguesia de Carnide); a 19 de maio de 1989 recebeu a Medalha de
Comendador da Ordem da Liberdade

9 - Espólios
---

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
A médica Cesina Bermudes (1908-2001), a primeira mulher doutorada em medicina, foi precursora
na introdução das técnicas do parto psico-profilático (parto sem dor), em Portugal, e destacou-se na
oposição ao Estado Novo, tendo sido presa. Foi ainda uma atleta de exceção, campeã de natação,
praticante de hipismo e participante em corridas de automóveis e bicicletas – em 12 de outubro de
1924 ganhou a primeira edição da Volta a Lisboa em bicicleta na categoria Senhoras 126–. Filha de
Félix Redondo Adães Bermudes, escritor e dramaturgo, e de Cândida Bermudes, é oriunda de uma
família da burguesia lisboeta. Fez a instrução primária em casa e estudou no Liceu Camões. Desde
1927, influenciada pelo pai, pertenceu à Sociedade Teosófica (aqui desempenhou as funções de
secretária-geral), acreditava na reencarnação e adotou a alimentação vegetariana. O seu desejo de
ser médica manifestou-se aos 11 anos, por influência familiar. O tio materno Lacerda de Melo (que
inspirou a personagem João Semana de As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz), contou-lhe sobre
a sua vida de médico de aldeia e sobre o seu trabalho junto de pessoas pobres a quem não cobrava
as consultas127. Quando acabou o 7.º ano, em 1926, ingressou na Faculdade de Medicina de Lisboa.

126
127

https://shethoughtit.ilcml.com/biography/cesina-bermudes/
https://shethoughtit.ilcml.com/biography/cesina-bermudes/
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Concluído o curso, em 1933128 (com 24 anos), fez o internato geral e de cirurgia e depois a
especialidade em obstetrícia, na maternidade Alfredo da Costa. Posicionando-se politicamente contra
o regime de Salazar, em 1945, subscreveu a constituição de uma Comissão de Mulheres, criada no
seio do MUD-Movimento Unitário Democrático, cujo programa se apresentava no manifesto “As
mulheres e o movimento de oposição”. Em 1947, conclui o doutoramento em medicina (com 19
valores) tendo sido a primeira mulher a fazê-lo. A sua atividade política impediu-a de tomar posse
como Professora efetiva, como seria previsível “o que a verificar-se a teria colocado na situação de
primeira mulher Professora da Faculdade de Medicina” (Santos, 2005, p. 219). A atividade docente
foi realizada com a disciplina de Puericultura em várias escolas industriais. Foi membro da Sociedade
Anatómica de Portugal e da Sociedade Anatómica Luso-Espano-Americana. Em 1948-1949 envolveuse na campanha presidencial do general Norton de Matos, sendo uma das dirigentes da Comissão
Eleitoral Feminina da secção de Lisboa, tendo discursado em várias ocasiões. A campanha realizada
pelas mulheres apresenta “uma agenda reivindicativa feminista” (Janeiro, 2010, p. 9) que é
sintetizada no “Discurso pronunciado pela Dra. Cesina Bermudes, em Santarém” (Às mulheres de
Portugal..., 1949, p. 98-99). Inclui a abolição do regulamento da prostituição; salário igual para
trabalho igual; equiparação jurídica dos dois sexos; assistência social para as mulheres
independentemente do estado civil; sufrágio universal. Num discurso proferido em Évora faz um
diagnóstico “das carências das mulheres portuguesas pobres, nos campos da assistência médica em
geral e da assistência às grávidas, às parturientes e às mães com filhos recém-nascidos, concluindo
pela falência da política do Estado Novo” (Janeiro, 2010, p. 16), que acusa de confundir caridade com
assistência. Por outro lado, define as mulheres que apoiam o regime e atacam a sua proposta de
alargamento da saúde materna a todas as mães, sem exclusão das solteiras, como “moralistas sem
coração e sem miolos” (Bermudes, 1949, p. 83).
Entre 14 de outubro de 1949 e 14 de janeiro de 1950 esteve presa no Forte de Caxias (Processo
19.4.48)129 por integrar a organização formada na sequência dos trabalhos de apoio à candidatura
do general, a Comissão Central do Movimento Nacional Democrático Feminino. Em 1950, envolve-se
na constituição do Comité Nacional de Defesa da Paz, juntamente com Maria Isabel Aboim Inglez,
Maria Lamas e Virgínia Moura. Em 1954, fez um curso em Paris sobre as técnicas do parto sem dor,
tendo trabalhado com o Dr. Lamaze, um seguidor dessa prática criada nos anos 1920 na URSS. Cesina

128
129

As datas de conclusão do curso diferem. Em Maria Teresa Santos (2005) : 1932 ; Em João Esteves (2013) : 1933.
https://shethoughtit.ilcml.com/biography/cesina-bermudes/
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Bermudes vai ser a precursora dessa técnica em Portugal. A sua prática obstétrica contribuiu para
desmistificar a dor e o parto e para reduzir o medo e ansiedade sobre o nascimento das crianças
culturalmente fundados. “Assinou, com Virgínia Moura, o documento comemorativo do 10.º
aniversário do MUD (1955) e, em 1957, integrou com as escritoras Maria Lígia Valente da Fonseca
Severino e Natália Correia, a Comissão Cívica Eleitoral de Lisboa, para que a oposição pudesse
intervir legalmente nas eleições que se avizinhavam (...)” (Esteves, 2013, p. 179). Após o apoio às
candidaturas de Arlindo Vicente e do general Humberto Delgado a sua visibilidade política foi
atenuada. Deu, no entanto, continuidade à sua ação solidária na assistência médica, tendo ajudado
parturientes do Partido Comunista Português, que viviam na ilegalidade. O seu percurso pessoal,
profissional e político foi muito apoiado pelo seu pai, por quem tinha grande admiração,
considerando-o um feminista, um defensor dos direitos das mulheres, que lutou contra a
discriminação e invisibilidade a que estavam votadas. Após o 25 de Abril, o seu mérito, tenacidade e
postura humanista foram reconhecidos publicamente, tendo recebido a Medalha da Ordem da
Liberdade (19, maio, 1989).
“Quando um parto era difícil e longo, ela não deixava o lado da mulher; às vezes, dormia no chão ao lado dela
ou em uma cama improvisada. Quando nos medicava, `emprestava-nos` alguns comprimidos para que
pudéssemos começar imediatamente. Qualquer coisa que sobrasse era-lhe devolvida para que ela pudesse
repassá-la às mais pobres de nós.”
(testemunho anónimo em: https://shethoughtit.ilcml.com/biography/cesina-bermudes/)

11 - Fontes bibliográficas primárias
BERMUDES, Cesina (1949) – Discurso pronunciado pela Sra Doutora Cesina Bermudes, em Évora,
In Às Mulheres de Portugal. Colectânea dalguns discursos pronunciados para propaganda da
Candidatura. (Prefácio do Prof. Azevedo Gomes). Lisboa: edição dos Serviços Centrais da
Candidatura do General Norton de Matos.
“Inquérito entre as mulheres portuguesas ao parto sem dor”, entrevista a Dulce Rebelo, JornalMagazine da Mulher, n.º 48, marco, 1955.
“Cesina Bermudes, 91 anos a ouvir os primeiros vagidos”, entrevista a António Melo, Público, 6 de
junho, 1999.
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12 - Fontes bibliográficas secundárias
ABREU, Ilda Soares; SANTOS, Maria Teresa (2001) – Cesina Bermudes, um caso de interesse prático
pela condição feminina. «Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher», n.º 5, p.195-200.
ESTEVES, João (2013) – Cesina Borges Adães Bermudes. In CASTRO, Zília Osório; ESTEVES, João,
dir. – Feminæ Dicionário Contemporâneo. Lisboa: Livros Horizonte, p. 179-180.
GORJÃO, Vanda (2002) – Mulheres em Tempos Sombrios. Oposição Feminina ao Estado Novo.
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. Coleção Estudos e Investigação.
JANEIRO, Helena Pinto (2010) – A questão feminina na campanha de Norton de Matos. In PAULO,
Heloísa; JANEIRO, Helena Pinto, ed. - Norton de Matos e as Eleições Presidenciais de 1949: 60 anos
depois. Lisboa: Colibri, p. 35-56.
NATÁRIO, Anabela (2008) – Cesina Bermudes, Portuguesas com História – Século XX. Lisboa: Temas
e Debates, p. 98-107.
SANTOS, Maria Teresa (2005) – Cesina Borges Adães Bermudes. In CASTRO, Zília Osório; ESTEVES,
João, dir. – Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, p. 218.
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
– Carta assinada de Cesina Bermudes em MDM: https://www.mdm.org.pt/cesina-bermudes/
– Registo Criminal: https://em-defesa-do-benfica.blogspot.com/2018/05/sou-o-benfiquista-maisrico-do-mundo.html
– Foto de juventude com o pai e a irmã a cavalo: https://em-defesa-dobenfica.blogspot.com/2018/05/sou-o-benfiquista-mais-rico-do-mundo.html:
– Foto de juventude com a irmã em bicicleta: https://em-defesa-dobenfica.blogspot.com/2018/05/sou-o-benfiquista-mais-rico-do-mundo.html:
– Foto de juventude com a irmã em patins: https://em-defesa-dobenfica.blogspot.com/2018/05/sou-o-benfiquista-mais-rico-do-mundo.html:
- Foto de jornal com notícia sobre parto sem dor (25/04/1956) :
https://www.jornaltornado.pt/cesina-bermudes/
- Foto de comício de Lisboa (Voz do Operário), candidatura de Norton de Matos, 1949, Cesina
Bermudes, Maria Lamas, Manuel da Palma Carlos:
http://www.casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04654.000.026
– Foto de comício, candidatura de Norton de Matos, 1949,
http://manuel-bernardinomachado.blogspot.com/2017/11/cesina-bermudes-no-dia-do-seu.html
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– Carta enviada ao Governador Civil de Lisboa, assinada, entre outras, por Cesina Bermudes “As
Mulheres Democratas protestam contra o Tarrafal” (31/03/1947): http://manuelbernardinomachado.blogspot.com/2017/11/cesina-bermudes-no-dia-do-seu.html
– Fotos várias em: https://shethoughtit.ilcml.com/biography/cesina-bermudes/
13a) - Foto de Perfil

Com o vestido usado na sua prova de doutoramento (1947) :
https://shethoughtit.ilcml.com/biography/cesina-bermudes/
Inventariante / data:
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / novembro 2021
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FICHA 10/FEM: IAI – ISABEL ABOIM INGLEZ
1 - Nome conhecido / Nome civil
Isabel Aboim Inglez / Maria Isabel Hahenman Saavedra de Aboim Inglez

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
Lisboa, 7 de janeiro de 1902 / Lisboa, 8 de março de 1963

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Professora universitária, pedagoga, ativista feminista

4 - Relação com organizações feministas
Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas
Comissão Eleitoral Feminina da secção de Lisboa (uma das dirigentes): apoio à candidatura
presidencial do general Norton de Matos (1949)
Comissão Central do Movimento Nacional Democrático Feminino

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
---

6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
---

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
Maria Palmira Tito de Morais
Mário Soares
Maria Lamas
Virgínia Moura
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8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
Figura na toponímia de Almada (freguesia da Sobreda); Lisboa (Freguesia de Santa Maria de Belém);
Moita (Freguesia de Alhos Vedros).

9 - Espólios
---

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
Isabel Aboim Inglês (1902/1963), nasceu em Lisboa na Rua Nova do Loureiro, no Bairro Alto, numa
família burguesa. Filha de João Saavedra, espanhol naturalizado português e de Elisa Augusta
Hahenman Saavedra. Aos 20 anos casou com Carlos Aboim Inglez, seu colega do liceu Pedro Nunes,
“um casamento de grande entendimento e apoio mútuo” (Tengarrinha, 2020, p. 214). Estimulada
pelo marido, após o quinto filho, Isabel retoma os estudos, matriculando-se, em 1936, na Faculdade
de Letras de Lisboa no curso de Ciências Histórico-Filosóficas (Tengarrinha, 2020, p. 214). Em
novembro de 1938, findo o curso, funda com o marido o Colégio Feminino Fernão de Magalhães
onde é diretora e professora, sito na Rua dos Lusíadas n.º 5, em Alcântara. Este colégio atraiu as
crianças da alta burguesia de Lisboa devido às qualidades pedagógicas excecionais da sua diretora,
que defendia a relevância do ensino primário para a boa formação das crianças e a necessidade de
docentes com preparação adequada a este grau de ensino, teoria “frontalmente contrária à política
salazarista, que relegava para este grau de ensino (...) os chamados regentes escolares, aos quais
bastava ter a quarta-classe” (Tengarrinha, 2020, p. 215). Em 1941, ingressa como assistente de
Psicologia nessa Faculdade e também como Professora das disciplinas de Filosofia Antiga e de
História da Filosofia Medieval. Lecionava na Faculdade quando o marido faleceu prematuramente
(1942). A este drama somam-se as perseguições do ministro da Educação que a levam a abandonar
as funções na Faculdade. Posteriormente dá-se o encerramento do seu colégio pela PIDE
(11/02/1949) e é-lhe retirada autorização para exercer a profissão de professora, em retaliação ao
seu papel destacado na oposição, sendo a primeira mulher a pertencer à Comissão Central do
Movimento da Unidade Democrática (MUD), e posteriormente ao Movimento Nacional Democrático
(MDN), com participação de destaque no movimento de apoio à candidatura de Norton de Matos
(1949). A sua situação é grave porque tem uma família numerosa a seu cargo e é impedida de lecionar
pelo que amigos e pessoas que a admiram lhe proporcionam um convite para reger uma cadeira de
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filosofia numa Universidade Brasileira. Vende móveis e livros e prepara-se para emigrar, mas o
governo nega-lhe a emissão do passaporte. Um professor universitário ligado ao regime tenta
interceder por ela junto de Salazar que lhe responde “Ela é mulher, que vá coser meias!”
(Tengarrinha, 2020, p. 216). Nesta situação, arrendou um apartamento e criou um atelier de costura,
dava explicações e fazia traduções. Foi presa várias vezes, na década de 1940, e agredida na prisão
de Caxias, em 1960, quando aí se encontrava em visita ao filho. Presidiu à sessão comemorativa do
segundo aniversario da morte de Bento de Jesus Caraça, a 25 de junho de. 1950. Em 1958 é impedida
pelo Governo de se apresentar como candidata da Oposição Democrática nas eleições para a
Assembleia Nacional de 1961130. Chamada “A Mulher sem Medo” e a “Indomável” relata deste modo
a sua experiência:
“Eu, na minha vida prisional, fazia sempre o seguinte: tomava duche, mesmo quando o duche era frio, arranjavame, vestia-me, maquilhava-me um pouco, como de costume, com o mesmo cuidado como se fosse tomar chá à
Baixa. Assim, quando eles me chamavam, fosse para interrogatórios, ou fosse para o que fosse, deparavam
comigo preparada para os enfrentar. Era uma maneira de os fazer compreender que eu estava firme, que estava
absolutamente convicta das minhas ideias, uma forma imediata, visual, de terem um impacto: – com esta não
conseguimos nada.” (Tengarrinha, 2020, p. 217).

11 - Fontes bibliográficas primárias
AAVV (1949) – Às Mulheres de Portugal. Colectânea dalguns discursos pronunciados para
propaganda da Candidatura. (Prefácio do Prof. Azevedo Gomes). Lisboa: Edição dos Serviços
Centrais da Candidatura do General Norton de Matos.
12 - Fontes bibliográficas secundárias
FONSECA, Teresa (2005) – Maria Isabel Hahenman Saavedra de Aboim Inglez. In CASTRO, Zília
Osório; ESTEVES, João, dir.– Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte,
p.694-695.
JANEIRO, Helena Pinto (2010) – A questão feminina na campanha de Norton de Matos. In PAULO,
Heloísa; JANEIRO, Helena Pinto, ed. - Norton de Matos e as Eleições Presidenciais de 1949: 60 anos
depois. Lisboa: Colibri, p. 35-56.
MELO, Rose Nery Nobre (1975) – Mulheres Portuguesas na Resistência. Lisboa: Seara Nova, p. 4647.
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Em reação à retirada dos seus direitos políticos escreve no jornal Republica o artigo “A Ética e a política”
(31/10/1961).
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ROSAS, Fernando; SIZIFREDO, Cristina (2013) – A perseguição aos Professores. Lisboa: Tinta da
China, p. 85-87.
TENGARRINHA, Margarida (2020) – Maria Isabel Aboim Inglez. «Faces de Eva. Estudos sobre a
Mulher», n.º 43, p. 213-221.
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
– Fotos sobre Isabel Aboim Inglez
– Foto do espaço de exposição;
13a) - Foto de Perfil

http://silenciosememorias.blogspot.com/2020/11/2436-maria-isabel-aboim-inglez-retrato.html
Inventariante / data:
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / novembro 2021
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FICHA 11/FEM: SPG – SOFIA POMBA GUERRA
1 - Nome conhecido / Nome civil
Sofia Pomba Guerra / Maria Sofia Carrejola Pomba do Amaral Guerra (Maria Rosa, pseudónimo)

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
Elvas (S. Pedro), 18 de julho de 1906 / Lisboa, 12 de agosto de 1976131

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Médica farmacêutica e analista, professora, tradutora, autora (romance e ensaio), ativista feminista

4 - Relação com organizações feministas
Secção Feminina da Sociedade de Estudos de Moçambique132 (fundadora e presidente)
Apoio à candidatura presidencial do general Norton de Matos (1949): Comissão Central de
Candidatura de Moçambique (que lidera)

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
---

6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
Guerra, Maria Sofia Pomba (1948) – O problema dos trabalhos domésticos. «Boletim da Sociedade
de. Estudos da Colónia de Moçambique» (Lourenço Marques), Ano XVIII, n.º 59, outubro-dezembro,
p.5-23.

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
Noémia de Sousa
Cassiano Carvalho Caldas

131

Datas divergem consoante a fonte (cf. Sumário).
Moçambique, hoje estado livre e independente, era à época colónia de Portugal e todas as referências a Moçambique,
neste ficha, se contextualizam nesse passado colonial.
132
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Fausto Teixeira
Gumercindo de Oliveira Correia
Osvaldo Vieira (PAIGC)
Amílcar Cabral
Aristides Pereira
Platão Zorai do Amaral Guerra (marido)

8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
Em Outubro de 2018, a Casa do Alentejo, em Lisboa, organizou uma homenagem a Sofia Pomba
Guerra133, com a intervenção de investigadoras/es (Diana Andriga, Carlos Lopes Ferreira, Luís
Carvalho).
Em 30 de novembro de 2018, o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto organizou a
conferência “Sofia Pomba Guerra: uma antifascista portuguesa na luta anticolonial”134

9 - Espólios
---

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
Maria Sofia Guerra (1906-1970 ou 1976) nasceu na cidade de Elvas, formou-se em Farmácia na
Universidade de Coimbra (1929) e foi viver para Moçambique, em 1930, com o marido, também
farmacêutico, e a filha, ainda bebé. Naquele meio tradicional, autoritário, social e economicamente
muito estratificado, o seu pensamento surge em publicações periódicas, que revelam a etapa inicial
de militância da jovem feminista que se tornou uma importante líder da resistência antifascista e
apoiante da luta anticolonial, pelo que é considerada uma das raras feministas europeias, na sua
época, frontalmente antirracista e anticolonialista.
Filha de António Joaquim Ferreira Pomba, capitão do exército, e de Guilhermina da Conceição
Carrejola Pomba, nasceu a 18 de julho de 1906 em São Pedro, Elvas. Conclui o curso de Farmácia em
Coimbra, em 1929 e, no ano seguinte, razões económicas levaram a jovem família a emigrar para

133

https://www.esquerda.net/evento/homenagem-sofia-pomba-guerra/57558
cf. https://radioelvas.com/2018/11/30/a-elvense-sofia-pomba-guerra-e-tema-de-conferencia-na-universidade-doporto/
134
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Moçambique, estabelecendo-se na vila de Tete e, passados dois anos, em Lourenço Marques
(Maputo). Só vai conseguir emprego na função pública dez anos depois do marido, embora com a
mesma formação. Já em Lourenço Marques inicia colaboração no jornal operário O Emancipador
(entre 1932 e 1936); no diário generalista Notícias, em 1936 onde a sua escrita não surge nos espaços
restritos dentro dos jornais dedicados aos “assuntos de mulheres” (modas e penteados) (Cabreira &
Carvalho, 2019); no Itinerário “publicação mensal de letras, artes, ciências e cultura” editada entre
1941 e 1955 (Esteves, 2013, p. 705). Os seus textos feministas, detalhadamente analisados por
Cabreira & Carvalho (2019) podem, de forma simplificada, agrupar-se nas temáticas do trabalho e
educação das mulheres.
Sofia Guerra enfatizava a necessária libertação económica e profissional das mulheres tendo por
objetivo a mudança estrutural da sociedade, sendo recorrente o mote “para trabalho igual salário
igual”. Em 1948/49 funda e lidera a secção feminina da Sociedade de Estudos de Moçambique. Na
mesma época, que coincide com o movimento de apoio à candidatura de Norton de Matos, cada
colónia vai ter a sua Comissão Central de Candidatura, sendo a de Moçambique liderada por Sofia
Pomba Guerra.
O seu papel na oposição à ditadura de Salazar estende-se à Guiné na década de 1950. A sua atividade
política faz com que seja presa e deportada para o forte de Caxias – “tornou-se na primeira mulher
branca a ser presa e deportada para a metrópole: apresentada na PIDE em 23 de novembro de 1949
`para averiguações de organização comunista`” onde ficou detida até a ordem de absolvição sendo
liberta a 4 de julho de 1950 (Esteves, 2013, p. 705-706).
Quanto à data da sua morte as informações encontradas não coincidem: “Morreu, antes da
independência, no início da década de 1970” (Esteves, 2013, p.706); “faleceu em Lisboa, dois anos
depois do 25 de Abril, a 12 de agosto de 1976” Memorial aos presos e perseguidos políticos, consultado
em:
https://www.memorial2019.org/site/presos/maria-sofia-carrejola-pomba-guerra

11 - Fontes bibliográficas primárias
AAVV (1949) – Às Mulheres de Portugal. Colectânea dalguns discursos pronunciados para
propaganda da Candidatura. (Prefácio do Prof. Azevedo Gomes). Lisboa: Edição dos Serviços
Centrais da Candidatura do General Norton de Matos.
GUERRA, Maria Sofia Pomba (1935) – Dois anos em Africa. Edição da Autora.
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GUERRA, Maria Sofia Pomba (1948) – O problema dos trabalhos domésticos. «Boletim da Sociedade
de Estudos da Colónia de Moçambique» (Lourenço Marques), Ano XVIII, n.º 59, outubro-dezembro,
p.5-23.
«Nem o ‘Diabo’ quer nada com ela...». In «União», de 15 de julho de 1936. Arquivo Biblioteca Nacional
de Portugal.
12 - Fontes bibliográficas secundárias
BARRADAS, Ana (1988) – Sofia Pomba Guerra. In BARRADAS, Ana – Dicionário Incompleto de
Mulheres Rebeldes. Lisboa: Edições Antígona, p. 188.
CABREIRA, Pamela Peres; CARVALHO, Luís (2019) – Sofia Pomba Guerra: Uma Feminista na
Imprensa Moçambicana dos Anos 1930. ex. æquo, n.º 39. Lisboa: Edições Colibri, p. 121-135.
Disponível em:
https://run.unl.pt/bitstream/10362/95406/1/Sofia_Pomba_Guerra_a_feminist_in_the_Mozambic
an_Press_of_the_1930s_.pdf
ESTEVES, João (2013) – Maria Sofia Carrejola Pomba do Amaral Guerra. In CASTRO, Zília Osório;
ESTEVES, João, dir. – Feminæ Dicionário Contemporâneo. Lisboa: Livros Horizonte, p. 705-707.
JANEIRO, Helena Pinto (2010) – A questão feminina na campanha de Norton de Matos. In PAULO,
Heloísa; JANEIRO, Helena Pinto, ed. - Norton de Matos e as Eleições Presidenciais de 1949: 60 anos
depois. Lisboa: Colibri, p. 35-56.
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
– Fotos de Sofia Pomba Guerra na exposição da Casa do Alentejo, 2018:
http://silenciosememorias.blogspot.com/2018/10/1877-sofia-pomba-guerra-vi-exposicao-na.html:
– Foto do espaço de exposição;
– Foto de perfil s/d;
– Capa do livro “Dois anos em África”;
– Foto de perfil na juventude s/d;
– Foto com o marido e as três filhas s/d;
– Foto num laboratório (1943);
– Foto ao ar livre em África, s/d;
– Foto do Jornal de Notícias: Sofia a discursar na campanha de Norton de Matos, 1949.
– Duas fotos do registo criminal;
– Duas fotos após a saída da prisão (1950);
– Foto de grupo com familiares e amigos em cabo Verde (anos 50);
– Sofia com a filha Tafia em motocicleta, em Portugal (anos 60)
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13a) - Foto de Perfil

https://www.memorial2019.org/site/presos/maria-sofia-carrejola-pomba-guerra

Inventariante / data:
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / novembro 2021
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FICHA 12/FEM: VM – VIRGÍNIA MOURA
1 - Nome conhecido / Nome civil
Virgínia Moura / Virgínia Faria de Moura (Maria Selma: pseudónimo)

2 - Local, data de nascimento / Local, data de morte
Guimarães (S. Martinho do Conde), 19 de julho de 1915 / Porto, 19 de abril de 1998

3 - Profissão / cargo / função / ocupação
Engenheira civil, política, ativista feminista

4 - Relação com organizações feministas
Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas135
Comissão Eleitoral Feminina da secção do Porto: apoio à candidatura presidencial do general Norton
de Matos (1949)

5 - Eventos feministas em que participou / foi nomeada para participar
---

6 - Publicações de teor feminista (autoria, entrevistas)
“Cartas a uma mulher moderna”, publicação dos anos 40 onde apela à participação das mulheres na
sua própria emancipação136.

7 - Sociabilidades, correspondência com outras feministas
Maria Isabel Aboim Inglez
Maria Lamas
Irene Lisboa
António Lobão Vital (marido)

135
136

Info consultada a 25/11/2021 em: https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=1004350
Cf. Fonseca, 2015, p. 886.
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Raul de Castro
Hernâni Cidade
Agostinho da Silva
Vitorino Nemésio

8 - Manifestações de reconhecimento público (incluindo toponímia), prémios, condecorações
Surge na toponímia dos distritos do Porto, Lisboa e Setúbal: Rua Virgínia de Moura 4350-404
Porto/Porto; Rua Engenheira Virgínia de Moura 4435-482 Rio Tinto/Gondomar/Porto; Rua
Engenheira Virgínia de Moura 4815-056 Conde/Guimarães/Porto; Rua Virgínia Moura 2625-727
Vialonga/Vila Franca de Xira/Lisboa; Rua Virgínia Moura 2810-415 Feijó/Almada/Setúbal; Rua
Virgínia Moura 2840-565 Aldeia de Paio Pires/Seixal/Setúbal.
Existe o “Agrupamento de Escolas Virgínia de Moura” em S. Paio, Moreira de Cónegos, no concelho
de Guimarães.
Após o 25 de Abril de 1974, foi distinguida com a Ordem da Liberdade e recebeu a medalha de Honra
da Cidade do Porto e a medalha de Honra do Movimento Democrático de Mulheres (MDM). No dia
do seu 80º aniversário (1996), o Partido Comunista Português prestou-lhe homenagem no Palácio
de Cristal, no Porto, nesta data foi apresentado o livro “Virgínia Moura, mulher de Abril. – Álbum de
Memórias”. Em 1999, assinalando a passagem de 50 anos após a sua primeira detenção, foi
inaugurado um busto da autoria do escultor Manuel Dias frente ao edifício onde funcionava a PIDE.
Em 2008, dez anos após a sua morte, foi organizada uma exposição evocativa da sua vida no Centro
Cultural de Rio Tinto (28/06 a 12/07).

9 - Espólios
Existe um espólio (existe proposta para um museu na sua terra natal) referido em:
https://jornaldeguimaraes.pt/noticias/autarquicas-2021-be-defende-museu-virginia-moura-emconde/ (Consultado em 25/11/2021).

10 - Elementos biográficos do percurso de vida, incluindo moradas: sumário
Virgínia Moura (1915-1998), foi pioneira na engenharia civil no feminino137, curso que frequentou na

137

Virgínia de Moura é frequentemente apresentada como a primeira portuguesa a formar-se em engenharia civil. No
entanto esse título poderá caber a Rita de Morais Sarmento, que terá concluído o curso a 30/07/1896 na Academia
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Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto entre 29/11/1940 e 16/10/1948, ano em que se
inscreveu na Associação dos Engenheiros Civis Portugueses (atual Ordem dos Engenheiros)
(Coutinho, 2012). A sua mãe, professora do ensino primário, não casou. Virgínia manteve uma
relação distante e esporádica com o seu pai, que partiu para a I Guerra Mundial pouco depois do seu
nascimento. Esta situação familiar motivou discriminações e injustiças que começaram pela própria
família. Até aos 14 anos viveu uma infância feliz e integrada na aldeia onde nasceu, S. Martinho do
Conde (concelho de Guimarães), onde a sua mãe encontrou uma comunidade que até então pouco
contacto tivera com a leitura e a escrita pelo que alfabetizava crianças de dia e adultos à noite.
Virgínia estudou do primeiro ao quarto ano em Guimarães e, no final dos anos 20, devido a
transferência da mãe, frequentou o liceu da Póvoa do Varzim. Aqui sentiu o peso da discriminação
motivada pela sua situação familiar e por não ter educação religiosa. Em 1930, enquanto estudante
neste liceu “fez a sua estreia política, ao participar numa greve de solidariedade com os estudantes
da Faculdade de Medicina do Porto” (Fonseca, 2005, p. 885). Passou, depois, a estudar no liceu
feminino do Porto, altura em que conheceu o futuro marido António Lobão Vital (casaram em 1935),
estudante liceal, futuro arquiteto, que a iniciou nos clássicos socialistas. Com 18 anos aderiu ao
Partido Comunista Português, no mesmo ano participa na secção portuguesa do Socorro Vermelho
Internacional, que apoiava presos políticos de Portugal e Espanha. Ingressou na Faculdade de
Engenharia do Porto, sendo a segunda mulher a licenciar-se nesse curso, nessa Faculdade;
posteriormente, cursou Matemática e frequentou a Faculdade de Letras de Coimbra. Escreveu, nos
anos 40, “Cartas a uma mulher moderna”, onde apela à participação das mulheres na sua própria
emancipação. Durante a Guerra Civil de Espanha apoiou refugiados espanhóis. Em finais de 1945,
integrou a Comissão Distrital do Porto do Movimento de Unidade Democrática (MUD) fundado nesse
ano. Participou no movimento de candidatura do General Norton de Matos à presidência da
República nas eleições de 1949. A 30 de dezembro de 1948 participou na Comissão Central da
campanha que incluiu os representantes dos distritos, na qualidade de membro da Comissão Distrital
do Porto, sendo a única mulher presente, talvez por ser desde a sua juventude “uma política
profissional” (Janeiro, 2010, p. 5). Foi também a única mulher a intervir no “histórico comício da
Fonte da Moura, que teria congregado uma assistência de 150 000 pessoas.” (Fonseca, 2005, p. 885).

Politécnica do Porto, de que a FEUP é herdeira. A primeira mulher a licenciar-se neste curso na FEUP foi Maria da
Conceição Marques Moura que o conclui em 21/08/1947, seguida de Virgínia de Moura (16/10/1948) e de Maria Emília
de Araújo Martins Campos e Matos, que o conclui poucos dias depois de Virgínia a 28/10/1948 (Coutinho, 2012).
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Posteriormente, apoiou ainda as candidaturas à presidência da República de Ruy Luís Gomes (1951),
Arlindo Vicente (1958) e Humberto Delgado (1958). Participou, em 1953, no Congresso da União
Internacional dos Arquitetos, em Lisboa, onde defende a colaboração entre arquitetos e engenheiros.
Teve na cidade do Porto uma morada profissional, um escritório que partilhava com o marido, na
Praça do Município, 309, 6º andar, Sala 6. Em 1969, “apresentou com o marido, uma comunicação
ao II Congresso Republicano de Aveiro, sobre `Casas dos trabalhadores nos centros urbanos`”
(Fonseca, 2005, p. 886). Em 1969, concorreu às eleições para a Assembleia Nacional, na lista da
Comissão Democrática Eleitoral do círculo do Porto. Colaborou, nos anos 40 e 50 em diversos jornais
sob o pseudónimo Maria Selma (O Trabalho, O Diabo, Pensamento, Ecos do Sul) e cofundou com
outros jovens intelectuais a revista Sol Nascente, “Quinzenário de Ciência, Arte e Cultura”, na qual o
marido participou na direção. A atividade política levou-a 16 vezes à prisão, onde permaneceu um
total de 6 anos; entre os episódios de violência esteve durante dez meses e meio numa cela de
isolamento disciplinar. Ainda em vida o seu percurso foi reconhecido; entre outras distinções foi
agraciada com a Ordem da Liberdade. O seu nome figura na toponímia de três distritos e está
associado a uma Escola no concelho onde nasceu. O livro “Virgínia Moura. Mulher de Abril – Álbum
de Memórias, apresentado no dia do seu 80º aniversário, contém uma primeira parte com memórias
da sua vida contadas na primeira pessoa, na segunda parte, textos da sua autoria, entre artigos e
discursos, escritos entre 1936 e 1985, apresentando ainda dados biográficos e a reprodução de várias
fotografias e documentos. Está em discussão a proposta de criar um Museu que reúna o seu espólio.

11 - Fontes bibliográficas primárias
AAVV (1949) – Às Mulheres de Portugal. Colectânea dalguns discursos pronunciados para
propaganda da Candidatura. (Prefácio do Prof. Azevedo Gomes). Lisboa: Edição dos Serviços
Centrais da Candidatura do General Norton de Matos.
12 - Fontes bibliográficas secundárias
COUTINHO, Júlia (2012) – Mulheres Pioneiras em Engenharia Civil. «Faces de Eva», n.º 27. Lisboa:
Edições Colibri, p. 51-67.
FONSECA, Teresa (2005) – Virgínia Faria de Moura. In CASTRO, Zília Osório; ESTEVES, João, dir.–
Dicionário no Feminino. Séculos XIX e XX. Lisboa: Livros Horizonte, p.885-886.
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JANEIRO, Helena Pinto (2010) – A questão feminina na campanha de Norton de Matos. In PAULO,
Heloísa; JANEIRO, Helena Pinto, ed. - Norton de Matos e as Eleições Presidenciais de 1949: 60 anos
depois. Lisboa: Colibri, p. 35-56.
ROLDÃO, Júlio [et al.] (1996) – Virgínia Moura, mulher de Abril: álbum de memórias. Lisboa: Avante!
13 - Fontes Iconográficas e Audiovisuais;
– Foto de Virgínia Moura perante placa “Rua
avante.pcp.pt/eventos/virginia-moura-mulher-de-abril

do

Heroísmo”:

https://editorial-

– Foto da capa do livro das Edições Avante! dedicado a Virgínia Moura: https://editorialavante.pcp.pt/eventos/virginia-moura-mulher-de-abril
– Foto de Registo Criminal de Virgínia Moura no jornal Expresso: https://expresso.pt/politica/201507-19-Virginia
- Foto de Virgínia Moura, com o marido Lobão Vital e Ruy Luís Gomes (ao centro) :
http://ruyluisgomes.blogspot.com/2005/10/virgnia-moura-ruy-lus-gomes-e-lobo.html
Virginia Moura, foto de perfil : https://www.correiodoporto.pt/do-porto/virginia-moura-1915-1998
- Condecoração de Virgínia Moura com a Ordem da Liberdade, pelo PR General Ramalho Eanes.
Fotografia de Maria Salomé Vasconcelos : https://www.jornaltornado.pt/virginia-moura/
- Virgínia Moura e marido (no campo) https://debategraph.org/Details.aspx?nid=387740
- Virgínia Moura em foto de grupo: https://debategraph.org/Details.aspx?nid=387740
- Virgínia Moura, Óscar Lopes, Rui Luís Gomes, Mário Cal Brandão, entre outros, durante um comício
da oposição ao Estado Novo: https://debategraph.org/Details.aspx?nid=387740
Virgínia
Moura
festeja
na
rua
https://debategraph.org/Details.aspx?nid=387740
Foto
de
busto
de
Virgínia
https://debategraph.org/Details.aspx?nid=387740

o

Moura

25

Abril

inaugurado

de

em

1974:

Lisboa:

– Fotos (8) alusivas à Exposição sobre o seu percurso de vida, em 2008, no Centro Cultural de Rio
Tinto (28/06 a 12/07):
http://cravovermelho.blogspot.com/2009/02/da-exposicao-sobre-engenheira-virginia.html
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13a) - Foto de Perfil

https://www.correiodoporto.pt/do-porto/virginia-moura-1915-1998
Inventariante / data:
Ana Ribeiro (anaribeirodasilva.mail@gmail.com) / novembro 2021
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ANEXO E - FONTES ICONOGRÁFICAS
E AUDIOVISUAIS
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1. FONTES ICONOGRÁFICAS EM ARQUIVOS, BLOGS, SITES
E PUBLICAÇÕES
Apresenta-se a lista de arquivos, blogs, sites e publicações consultados, e referenciados ao
longo do trabalho, com breve explanação do conteúdo de alguns.

Arquivo DN (1864-2003):
https://www.dn.pt/tag/arquivo.html

Apresenta periódicos digitalizados. A partir de datas/nomes (consultar “Cronologia dos
feminismos” - Anexo C) podem pesquisar-se notícias e fotos. Por exemplo, numa edição de 1910, foto
com a seguinte legenda “Mulheres fabricam a nova bandeira na oficina da Cordoaria Nacional”138

Arquivo Histórico de Maria de Lourdes Pintasilgo:
https://www.arquivopintasilgo.pt/arquivopintasilgo/Site/default.aspx

O Centro de Documentação e de Publicações da Fundação Cuidar o Futuro apresenta uma
“Biblioteca de Imagens” de “Os Primeiros Anos” de Maria de Lourdes Pintasilgo, a única mulher
primeira-ministra portuguesa.

Arquivo Municipal de Lisboa: Fotográfico
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/contactos/arquivo-fotografico/

A pesquisa realizada neste site através da introdução de palavras-chave (nomes de feministas e
de organizações feministas) não devolveu resultados. Concluiu-se que os registos estão organizados
pela identificação dos fotógrafos e não dos sujeitos fotografados. Por exemplo, conhece-se que o
fotógrafo Joshua Benoliel fotografou Ana de Castro Osório e Carolina Beatriz Ângelo, no dia em que
a médica votou. Um critério a adotar em buscas futuras pode passar pelo confronto de datas de
eventos (cf. “Cronologia dos feminismos”) com o espólio dos fotógrafos, para verificar se existem
fotos com interesse para a investigação. Também poderá oferecer resultados a consulta de arquivos
particulares, por exemplo, do Arquivo Particular de Ana Maria Holstein Beck (1902-1977)139, por ser

138

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-out-2021/a-republica-explicada-aos-portugueses14191349.html?target=conteudo_fechado
139
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/acervo/arquivos-particulares/ana-maria-holstein-beck/
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contemporânea do período em estudo, ter fotografado eventos vivenciados, sendo colaboradora de
instituições de apoio social.

Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT): Fotográfico:
https://antt.dglab.gov.pt/pesquisar-na-torre-do-tombo/fundos-e-coleccoes/arquivos-fotograficos/

Biblioteca Nacional de Portugal (BNP):
http://www.bnportugal.gov.pt

Casa Comum:
http://casacomum.org/cc/arquivos

Centro de Documentação da CIG:
https://www.cig.gov.pt

Centro de Documentação e Arquivo Feminista Elina Guimarães:
https://www.cdocfeminista.org/

Europeana:
https://www.europeana.eu

Google Livros:
https://books.google.pt

Google Académico:
https://scholar.google.com

Hemeroteca digital das Bibliotecas de Lisboa:
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt

Mulheres e Associativismo em Portugal (1914-1974):
https://womass.wordpress.com
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Projeto em curso (termina em agosto de 2022), desenvolvido no ICS – Universidade de Lisboa,
sobre as associações de mulheres, abrangendo o período 1914-1974. Apresenta-se como um
contributo para o desenvolvimento da história política numa perspetiva de género, com destaque
para novas perceções sobre as associações de mulheres, sublinhando as ligações que podiam existir
entre as associações em estudo. As conferências realizadas no âmbito do projeto, que tem por
investigadora responsável Anne Cova, estão disponíveis no site.

Mulheres Portuguesas. Livro de Irene Flunser Pimentel e Helena Pereira de Melo (2015).
Lisboa: Clube do Autor.
Apresenta 16 páginas com fotografias, a maioria com indicação de terem sido cedidas pelo ANTT
(mas sem cota). Alguns exemplos: estandarte da LRMP; a médica Sofia Quintino a intervir numa
operação no início do século XX; um postal com foto legendada “Dr.ª Adelaide Cabete”; Domitília de
Carvalho em foto de grupo, a 2 de abril de 1941; Maria Guardiola em foto de grupo, a 14 de junho de
1942; Ester de Lemos, deputada, a 5 de dezembro de 1968; Maria Lamas em discurso no Ateneu
Ferroviário, a 8 de maio de 1937; Maria Guardiola (comissária nacional da Mocidade Portuguesa
Feminina), a 23 de outubro de 1938.

Revista ex. æquo (1999-2020):
https://exaequo.apem-estudos.org/page/numeros-publicados?lingua=pt

Trata-se de uma fonte de informação sobre organizações feministas e feministas. Podem
consultar-se online todos os artigos que estão digitalizados desde o número 1 (de 1999) à atualidade.

Revista Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher (1999-2020):
https://facesdeeva.fcsh.unl.pt/?page_id=47

Trata-se de uma fonte de informação sobre organizações feministas e feministas. A revista
publica entrevistas, retratos e autorretratos, rubricas que apresentam fotos das visadas. Na rubrica
“Estudos” também se encontraram fotografias em artigos de cariz biográfico. Podem consultar-se
online todos os sumários, sendo que a partir do número 35 (2016) os artigos estão digitalizados.

Revistas de Ideias e Cultura:
http://ric.slhi.pt
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Apresenta imprensa periódica do século XX, podendo aceder-se aos números digitalizados e à
análise desses periódicos. Trata-se de um projeto em curso, pelo que, quanto a revistas femininas e
feministas, apresenta, para já, a “Sociedade Futura” (1902-1904) e “A Mulher Portuguesa” (19121913). Além dos textos assinados pelas feministas, em “Sociedade Futura” podem encontrar-se
algumas fotos/desenhos que as representam, as quais identificamos apenas em nota de rodapé e não
no Anexo F “Representações das Feministas Legendadas” por falta de qualidade140.

Revista Illustração Portuguesa (Edição semanal do jornal O Século) (1903-19??):
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/IP9.htm

Silêncios e Memórias / Blog / autor: João Esteves:
http://silenciosememorias.blogspot.com

2. FONTES AUDIOVISUAIS EM ARQUIVOS
RTP Arquivos:
https://arquivos.rtp.pt/

Apresenta 25 programas sobre feminismos, sendo apenas 3 referentes ao período em análise; 1
entrevista sobre Ana de Castro Osório; 2 programas sobre Carolina Beatriz Ângelo (ou que a ela se
referem); e 1 programa sobre Cesina Bermudes e 1 outro onde é referida. (Cf. Anexo G)

RTP Ensina:
https://ensina.rtp.pt/

Apresenta 9 documentários sobre feminismos, sendo apenas 5 referentes ao período em análise;
4 documentários sobre Ana de Castro Osório (ou que a ela se referem); 4 documentários sobre
Carolina Beatriz Ângelo ou que a ela se referem (nota: Carolina Beatriz Ângelo deve ser pesquisada
como Beatriz Ângelo); 2 documentários que referem Elzira Dantas Machado; e 1 documentário que
refere Beatriz Pinheiro e a Associação de Propaganda Feminista. (Cf. Anexo G)
140

Fotos ou desenhos de mulheres em Sociedade Futura: Alice Moderno (foto, n.º 7, capa); Concépcion Gimeno de
Flaquer (desenho, , n.º 8, capa); Cláudia de Campos (foto, n.º 12, capa); Beatriz Pinheiro (foto, n.º 13, capa); Ana de
Castro Osório (foto, n.º 13, capa); Carolina Michaëlis de Vasconcellos (foto, n.º 17-18, capa); Carmen de Burgos y Segui
(foto, n.º 23-24, p.6); Maria Patacho (foto, n.º 27, p. 42); Maria Veleda (foto, n.º 27, p. 42; Domitila de Carvalho (foto,
n.º 28, p.63).
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