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Nota Prévia
Uma educação que se configure no quadro dos
valores da cidadania, que vise a educação para a paridade
e se alicerce no desenvolvimento de práticas coeducativas não se coaduna com conceções estereotipadas de
feminidade e de masculinidade, nem com desequilíbrios
na visibilidade e no tratamento conferidos à participação
de mulheres e de homens nas diferentes áreas do conhecimento, da cultura e da organização social.
A (in)visibilidade e a estereotipia de género continuam presentes nos programas curriculares e nos materiais
pedagógicos, perpetuando modelos de mulheres e de
homens profundamente assimétricos quanto ao valor individual e social atribuído a umas e a outros. A reprodução
de desigualdades de género em educação assume hoje
contornos subtis e quase invisíveis, condicionando as
opções e os projetos de vida futura de raparigas e rapazes.
Os efeitos estão patentes nos desequilíbrios significativos
que subsistem entre mulheres e homens em áreas como
a participação cívica e política, a tomada de decisão,
a organização familiar, o mercado de trabalho e o uso
do tempo.
A integração da dimensão de género na prática
pedagógica de docentes e de educadoras/es que viabilize
a emergência, no sistema educativo, de modelos sociais,
7

femininos e masculinos, mais diversificados exige uma
maior aproximação entre a investigação científica e a prática educativa.
A Coleção Fio de Ariana tem como objetivo contribuir
para essa aproximação através da divulgação da investigação realizada no âmbito dos Estudos sobre Género e dos
Estudos sobre as Mulheres. Ao dar visibilidade à participação
das mulheres em todas as esferas da atividade humana,
pretende-se evidenciar o facto de que mulheres e homens
constituem, e sempre constituíram, elementos indissociáveis e partes integrantes de um mesmo sujeito social,
múltiplo e atuante.
Esperamos pois que esta Coleção possa continuar a
contribuir para que a dimensão das relações entre mulheres e homens se torne um elemento estruturante de toda
a interpretação e conhecimento que vamos construindo
sobre a realidade social.
Comissão para a Cidadania
e a Igualdade de Género
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Cronologia
1842
- Nasce, em Lisboa, Mariana Adelaide Osório de Castro
Cabral de Albuquerque Moor Quintins, mãe de Ana de
Castro Osório (15/06).
1844
- Nasce em Eucísia, Alfandega da Fé, o pai, João
Baptista de Castro (01/11).
1861
- Início do reinado de D. Luís I.
1864
- Nasce, em Setúbal, Francisco Paulino Gomes de
Oliveira, filho do moleiro João Vitorino de Oliveira
e de Maria José Gomes de Oliveira (22/06).
1865
- Casamento, no Fundão, dos pais de Ana de Castro
Osório (25/12).
1867
- Nasce, em Elvas, Adelaide Cabete (25/01); e, em
Coimbra, o poeta Camilo Pessanha (07/09).
1868
- Nasce, em Coimbra, Alberto Osório de Castro, o irmão
mais velho (01/03).
1871
- Nasce, em Mangualde, o irmão Jerónimo Osório de
Castro (14/02); e, em Faro, Maria Veleda (26/02).
9
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1872
- Nasce, em Mangualde, Ana Osório de Castro, identificada pelo nome literário de Ana de Castro Osório (ACO)
(18/06).
1876
- Fundação do Partido Republicano Português (25/03).
1889
- Falecimento do rei D. Luís (19/10) e início do reinado
de D. Carlos.
1890
- Ultimato inglês (11/01).
1891
- Revolta republicana no Porto visando implantar a
República (31/01).
1893
- Ana de Castro Osório reside em Setúbal, comarca
onde o pai é colocado como juiz.
1897
- Primeiro fascículo da Coleção Para as Crianças, constituída por pequenos livrinhos de leituras infantis,
morais e educativas e histórias tradicionais portugueses
(abril).
1898
- Casa em Setúbal, na Igreja de Nossa Senhora da
Anunciada, com o poeta e propagandista republicano
Paulino de Oliveira (10/03).
- Publica Infelizes: histórias vividas, livro de estreia
com 14 pequenos contos datados entre 1895 e 1897.

1899
- Nasce, em Setúbal, o primeiro filho: João Osório de
Castro e Oliveira (17/01).
- Fundação da Liga Portuguesa da Paz (LPP), presidida
por Alice Pestana (18/05). Recusa ser sua representante
em Setúbal (dezembro).
- Edita, com Paulino de Oliveira, o número único Arrábida
dedicado à serra (01/07) e A Garrett no seu primeiro
centenário, com textos dos dois e excertos do escritor.
Publica Alma infantil (Para as Crianças, 5).
1900
- Nasce o segundo filho: José Osório de Castro e Oliveira
(27/01).
- Petição da cidade de Setúbal ao Parlamento para que
Almeida Garrett seja trasladado para o Panteão dos
Jerónimos, redigida por Paulino de Oliveira e promovida
pelo casal (10/03). É apresentada na Câmara pelo
deputado Queirós Ribeiro (20/03).
1901
- Edita os folhetos da série A Bem da Pátria: As mães
devem amamentar os seus filhos e A educação da
criança pela mãe.
1902
- Sai o 1.º número da revista quinzenal Sociedade
Futura, dirigida por Ana de Castro Osório e Olga Morais
Sarmento (01/05).
- Organiza, com o marido e o general Henrique das Neves,
a homenagem ao poeta popular setubalense António

10

11

Ana de Castro Osório (1872–1935)

Maria Eusébio, o Calafate, e a Folha de Saudação
(15/12).
1903
- O casal assina o opúsculo Garrett no Panteão, saudando a decisão da sua trasladação. Publica Ambições
(romance) e Os animais (Para as crianças, 10).
1904
- Apresenta na Associação Educativa da Mulher Pobre,
Figueira da Foz, o texto A educação da criança pela
mulher.
1905
- Edita, com Paulino de Oliveira, a Coleção Castro e
Oliveira, postais temáticos de Setúbal e o número único
Bocage: A nossa homenagem ao insigne poeta setubalense na passagem do 1.º centenário da sua morte
(21/12).
- Publica Às Mulheres Portuguesas; Bem Prega Frei
Tomás (comédia); o folheto A Bem da Pátria II - A
educação da criança pela mulher.
1906
- Fundação da Secção Feminista da Liga Portuguesa
da Paz (18/05) e do Comité Português da agremiação
francesa La Paix et le Désarmement par les Femmes
(06/12).
- Carolina Presado Rodrigues assina, na Vanguarda, um
escrito contendo dados biográficos acerca da escritora
e sua família (30/12).

- Publica Festas infantis e A Minha Pátria, livro de
conteúdo patriótico e nacionalista aprovado para
prémios escolares.
1907
- Participa na criação de Escolas Maternais e é eleita
presidente da Comissão Administrativa (01/03).
- Iniciada na Maçonaria, na Loja Humanidade, pelo
Grão-Mestre Magalhães Lima, em sessão presidida por
Ana Adelaide Mendanha Temudo da Costa. Adota o
nome simbólico de Leonor da Fonseca Pimentel (13/05).
- Funda e dirige o Grupo Português de Estudos Feministas (GPEF), de que fazem parte Maria Veleda e as
médicas Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo e
Sofia Quintino.
- Edita, em Setúbal, o Jornal dos Pequeninos, distribuído gratuitamente entre os leitores da Coleção Para
as Crianças; Mães (separata do livro Alma infantil);
Um sermão do senhor cura (teatro); Ser bom.
1908
- Tentativa revolucionária e detenção de republicanos
amigos de Paulino de Oliveira, implicado na conjura
(28/01). Este exila-se, até à República, no Brasil.
- Regicídio de D. Carlos e do príncipe Luís Filipe
(01/02). Reinado de D. Manuel II.
- Dirige a secção “Por Alto” do jornal A República
(19/03) assinando textos.
- Realiza, no Centro Escolar Afonso Costa, a conferência
Educação cívica (19/03).
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- Redige, com Maria Veleda, a Tese Feminismo apresentada no I Congresso Nacional do Livre Pensamento
(19-22/04).
- Encerra, no Ateneu Comercial de Lisboa, a sessão
de propaganda a favor da Liga Nacional de Instrução
(02/08).
- Preside, com António José de Almeida, Bernardino
Machado e Magalhães Lima, à apresentação da Liga
Republicana das Mulheres Portuguesas (LRMP) (28/08).
Ocupa o cargo de Presidente e assina a circular às
mulheres a apelar à sua filiação (setembro).
- O Álbum Republicano insere os retratos e perfis
biográficos de Adelaide Cabete, Ana de Castro Osório
e Virgínia Fonseca (01/10).
- Publica Quatro Novelas; A boa mãe; A educação cívica
da mulher, conferência editada pelo Grupo Português
de Estudos Feministas.
1909
- Eleita Presidente da comissão dirigente da LRMP
(27/02).
- Participa no 2.º Congresso Pedagógico da Liga Nacional
de Instrução e secretaria a última sessão diurna (13-15/04).
- Sai o n.º 1 de A Mulher e a Criança, órgão da LRMP
(abril).
- Conferências no Centro Escolar António José de
Almeida (18/04) e no salão da Ilustração Portuguesa
(maio), em defesa da Lei do Divórcio; e, no Centro

Republicano de Setúbal, sobre A mulher na política
(21/08).
- Discursa, em Setúbal, no Congresso do Partido Republicano Português (25/04); e na sessão organizada pela
LRMP de protesto pelo fuzilamento, em Espanha, do
pedagogo Francisco Ferrer (24/10).
- Participa, com a direção da LRMP, no comício e cortejo
liberal promovidos pela Associação do Registo Civil,
com o apoio da Junta Liberal (01-02/08).
- Secretaria o comício liberal de Setúbal (15/08).
- Publica Crianças e mulheres; A Festa da Árvore; Uma
lição de história.
1910
- Assiste à reunião alargada do Diretório do Partido
Republicano (30/01).
- Demite-se da direção da revista A Mulher e a Criança
(24/07).
- Implantação da República (05/10).
- Integra a delegação da LRMP que cumprimenta o
Governo Provisório da República (20/10) e a que entrega
a representação com as suas reivindicações (27/10).
- Publica-se, em Setúbal, O Radical, cujo proprietário,
diretor e editor é Paulino de Oliveira (30/10).
- Lei do Divórcio (03/11).
- Integra a comissão da LRMP destinada a difundir a
propaganda feminista e o sufrágio feminino restrito
(dezembro).
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- O pai é nomeado juiz da 1.ª Vara Cível de Lisboa
(dezembro).
1911
- Reeleita, pela terceira vez, Presidente da Direção
da Liga, com 68 votos (26/01).
- Integra a delegação da LRMP que apresenta a Teófilo
Braga uma petição pedindo o direito de voto para a
mulher economicamente independente (fevereiro).
- Mariana Torres e António Mendes são mortos pela GNR
(13/03) na sequência do movimento grevista de Setúbal,
duramente criticado por Ana de Castro Osório.
- Demite-se do cargo que desempenhava na Liga, o que
é aceite (21/04).
- João Baptista de Castro profere sentença favorável a
Carolina Beatriz Ângelo, mandando incluir o seu nome
no recenseamento eleitoral (28/04).
- Reunião fundadora da Associação de Propaganda
Feminista (APF) no consultório de Carolina Beatriz
Ângelo (12/05).
- Acompanha aquela médica no ato de votar nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, sendo
fotografadas por Joshua Benoliel (28/05).
- Parte para o Brasil com o marido, nomeado cônsul de
Portugal em São Paulo, e o filho José (29/05).
- Eleição do primeiro Presidente da República: Manuel
de Arriaga (24/08).
- Falecimento de Carolina Beatriz Ângelo (03/10).
- Publica A Mulher no Casamento e no Divórcio; As

operárias das fábricas de Setúbal e a Greve: resposta
de Ana de Castro Osório ao “Germinal”.
1912
- Fundação do Partido Republicano Evolucionista (24/02)
e da União Republicana (26/02), dirigidos, respetivamente, por António José de Almeida e Brito Camacho.
- No 1.º aniversário da APF, é lido o discurso de ACO,
enviado do Brasil (12/05).
- Participa no Segundo Congresso Brasileiro de Instrução
Primária e Secundária, realizado em Belo Horizonte
(28/09 - 04/10); e profere, em Minas Gerais, a conferência A arte e a literatura na educação infantil (03/10).
- Diretora da revista A Mulher Portuguesa, primeiro
órgão da APF.
1913
- Sócias da LRMP e da APF acorrem a esperar Ana de
Castro Osório, que regressa de S. Paulo para uma curta
visita ao país (01/02).
- Por convite da Liga, realiza no Ateneu Comercial de
Lisboa a conferência O urbanismo e o regresso à terra
(16/02).
- Discursa na festa do 4.º aniversário da LRMP (02/03).
- Eleita, com outras seis mulheres, para representar
as feministas no 7.º Congresso da IWSA, a realizar em
Budapeste entre 15 e 20 de junho.
- O Código Eleitoral exclui, explicitamente, as mulheres
do direito de voto (03/07).
- Publica Lendo e Aprendendo; e Teatro infantil.
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1914
- Morre em S. Paulo, com 49 anos, Paulino de Oliveira
(13/03).
- Viúva, regressa a Portugal e fixa residência em Lisboa,
na Rua do Arco do Limoeiro, 17 (06/04).
- Fundação do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (CNMP) (março).
- Realiza, no Ateneu Comercial, a conferência Falta
de educação cívica da mulher portuguesa (25/10).
- Cria a Comissão Feminina Pela Pátria, destinada a
auxiliar os soldados mobilizados e suas famílias.
1915
- Participa na criação do Grémio Carolina Ângelo, de
que foi Venerável.
- Ditadura de Pimenta de Castro. Manuel de Arriaga
demite-se de Presidente da República (29/05). Sucede-lhe Teófilo Braga.
- Sai A Semeadora, órgão da APF, sendo ACO a Secretária
da Redação (15/07).
- É entregue no Senado e na Câmara dos Deputados
a representação conjunta do Grémio Carolina Ângelo
e da APF, subscrita por Ana de Castro Osório e Elzira
Dantas Machado, contendo as principais reivindicações
femininas (10/08).
- Delegada da Câmara Municipal de Cuba ao Congresso
Municipalista de Évora, onde apresenta a comunicação
A Mulher na Agricultura, nas Indústrias Regionais e na
Administração Municipal (28-30/10).

- Publica a conferência A ação da Mulher na guerra
atual, cujo produto da venda reverte para a Comissão
Feminina Pela Pátria.
1916
- Evoca o 7.º aniversário da LRMP com a conferência
A Educação do Povo realizada no Ateneu Comercial de
Lisboa (27/02).
- Declaração oficial de guerra da Alemanha a Portugal
(09/03).
- Dinamiza, com Elzira Dantas Machado, a Cruzada das
Mulheres Portuguesas (27/03).
- Conferência A mulher heroica no Teatro da Trindade
(04/06).
- É nomeada pelo ministro do Trabalho, António Maria da
Silva, subinspetora dos Trabalhos Técnicos Femininos.
- Demite-se de sócia da associação de classe das costureiras (15/07).
- Publica In Memoriam, dedicado a Latino Coelho no
25.º aniversário da morte; A Influência da Mãe na Raça
Portuguesa (conferência); A mulher heroica (conferência).
1917
- Parte, para França, o Corpo Expedicionário Português.
- Passa a colaborar no jornal O Mundo (08/03).
- Falecimento, com 75 anos de idade, da mãe (17/11).
- Golpe de Estado de Sidónio Pais (05-08/12): “República Nova”.
- Procura implementar as Ligas de Bondade.
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1918
- O Decreto-Lei n.º 3997 estipula que só podem votar
os cidadãos portugueses do sexo masculino (30/03).
- Discursa na inauguração da escola profissional lançada
pela Cruzada.
- Assassinato de Sidónio Pais (14/12).
- Publica Em tempo de Guerra: aos homens e às mulheres
do meu país; De como Portugal foi chamado à guerra.
Histórias para crianças; Na inauguração da 1.ª Escola
Profissional da Cruzada das Mulheres Portuguesas.
1919
- Manifesto Nacionalista da autoria, entre outros, dos
dois filhos.
- Recusa ser condecorada com a Ordem de Santiago.
1920
- Falecimento, com 75 anos de idade, do pai (21/03).
1921
- “Noite Sangrenta” (19/10): assassinato dos republicanos António Granjo, Machado Santos e Carlos da Maia.
- Léon Abensour, na Histoire Générale du Féminisme,
refere-se ao papel de Ana de Castro Osório na fundação da LRMP, da APF e da revista A Mulher Portuguesa.
1922
- Prisão dos filhos por envolvimento na conspiração
nacionalista (08/07).
- Realiza conferências no Brasil (Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul), publicadas em A
Grande Aliança (1924).

- Os restos mortais de Paulino de Oliveira são trasladados para Setúbal.
1924
- Publica A Grande Aliança: a minha propaganda no
Brasil.
1925
- Propõe a Monteiro Lobato o estabelecimento de relações comerciais para promover a divulgação da literatura portuguesa e brasileira nos dois países (11/04),
que recusa, porque alguns dos negócios não se adequavam à sua editora e porque deixara de imprimir e
editar livros portugueses, “visto que a ridícula reforma
ortográfica que a República inventou é visceralmente
repelida pelo nosso público” (14/05).
- Por falta de saúde, decide abandonar a gerência da
sua Casa Editora e propõe à Lello & Irmão Lda. um
acordo para desenvolver o campo editorial da literatura infantil e recreativa para as escolas de Portugal,
colónias e Brasil (28/12).
- Publica as novelas A Verdadeira Mãe e O Direito da
Mãe.
1926
- Morre, em Macau, Camilo Pessanha (01/03).
- Revolução de 28 de maio que põe fim à 1.ª República
e instaura a Ditadura Militar.
1927
- Revolta militar e civil contra a Ditadura Militar (03-10/02).

20

21

Ana de Castro Osório (1872–1935)

- Publica Mundo Novo (romance), depois de ter abordado várias editoras.
1928
- Profere, na Universidade Livre, a conferência A crise
do livro em Portugal, sessão presidida pelo coronel
Dias Antunes, diretor da Imprensa Nacional (24/05).
- Discursa na sessão comemorativa do 13.º aniversário
do Grémio Beirão (10/06).
- Novo movimento militar contra a Ditadura (20-27/07).
1930
- Ilegalização do Partido Republicano Português e
encerramento d’O Rebate.
1931
- Decreto 19.694 que concede o direito de voto às
mulheres maiores de 21 anos que fossem chefes de
família ou diplomadas com um curso secundário ou
superior (05/05). O Decreto 20.073 alarga a capacidade
eleitoral às emancipadas (15/07).
- Publica a palestra Árvores e Animais, proferida no
55.º aniversário da Sociedade Protetora dos Animais.
1932
- Publica, no Porto, Realizações e Possibilidades,
palestra proferida, em 1931, no salão da Junta Patriótica do Norte.
1933
- Plebiscito à nova Constituição da República (19/03):
Estado Novo.

1934
- Primeiras eleições em que mulheres são eleitoras e
elegíveis (16/12). São eleitas deputadas à Assembleia
Nacional Domitila de Carvalho, Maria Guardiola e Maria
Cândida Parreira.
1935
- Falecimento, em Lisboa, de Jerónimo Osório de
Castro (fevereiro), militar; de Ana de Castro Osório
(23/03); e da médica e dirigente feminista Adelaide
Cabete (19/09).
- Integração da Cruzada das Mulheres Portuguesas na
Liga dos Combatentes da Grande Guerra.

22
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1. Perfil de uma vida
Falecida a 23, sábado, e sepultada a 25 de março
de 1935, compareceram nas cerimónias fúnebres de Ana
de Castro Osório, entre centenas de pessoas “de todas as
classes sociais”, Albertina Paraíso, Alberto Xavier, António
Sérgio, Aquilino Ribeiro, Beatriz Arnaut, poetisa e ativista do
Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, Bernardino
Machado (filho), Carlos de Lemos, Diogo de Macedo, Eduarda
Lapa, Elmana Trigo de Brito, professora de música e antiga
companheira da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas
e da Associação de Propaganda Feminista, Emília de Sousa
Costa, Fernanda de Castro, Fernando Pessoa (que faleceria
no mesmo ano, poucos meses depois, em novembro),
Hernâni Cidade, João de Barros, Joaquim Manso, José de
Figueiredo, José Rodrigues Miguéis, Luís de Montalvor,
Manuel Mendes, Maria Amélia Teixeira, dinamizadora da
revista Portugal Feminino, Maria Pereira de Eça, Maria
Veleda, Regina Quintanilha, a primeira advogada portuguesa que, junto do jazigo, enalteceu as qualidades da
extinta, Simões Raposo, Teresa Leitão de Barros, escritora
e dirigente do CNMP, Tovar de Lemos, Virgínia Quaresma, a
primeira jornalista profissional portuguesa, a par de muitos
militares – tenentes, capitães, majores, tenentes-coronéis,
coronéis, generais – e representantes dos ministros das
Colónias e dos Negócios Estrangeiros, de coletividades e
de instituições de ensino(1).
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Quem é, então, a mulher que reúne no derradeiro
adeus esta mescla de republicanos, monárquicos, autoridades da ditadura, governantes salazaristas, advogados,
diplomatas, engenheiros, ex-combatentes da Guerra de
1914-1918, jornalistas, professores, médicos, sumidades
das artes, das letras e da ciência, além de companheiras
de percurso, tendo, com muitos, mantido prolixa correspondência e amizade duradoura?
Nascida Ana Osório de Castro, embora para a posteridade seja identificada por Ana de Castro Osório, nome
que adotou na vida pessoal e enquanto publicista e autora
através da troca dos apelidos, foi, durante quase quatro
décadas, entre 1897 e 1935, uma cidadã interveniente,
reconhecida pelos contemporâneos, repartindo-se pela
literatura – infantil, contos, novelas, romances, peças de
teatro, traduções –, livros escolares, escritos doutrinários,
conferências, discursos, colaboração em dezenas de periódicos e liderança de organizações femininas e feministas
do início do século XX. Vivendo para a escrita, mas não da
escrita, conjugou esse labor com a edição e a divulgação.
A necessidade de ser lida, comentada e apreciada, levou-a
a estabelecer alargada rede de sociabilidades, desde os pequenos leitores, para quem criou O Jornal dos Pequeninos,
aos adultos – amigos, personalidades, críticos –, a quem
fazia chegar metodicamente os livros com dedicatórias,
cartões ou missivas. Alimentou fecunda correspondência
com centenas de figuras públicas de quadrantes políticos
e ideológicos antagónicos, antes e depois da República,

e privilegiou o contacto direto, aguardando reações.
Quando não as havia, não desistia: insistia e indagava da
razão da omissão ou silêncio.
Teve a ventura de integrar a geração dos republicanos
que lutaram contra a monarquia, fizeram a revolução e
governaram, nos escassos anos que durou, a 1.ª República.
Mas foi, também, contemporânea de vultos femininos que
pugnaram por direitos para as mulheres e influenciaram a
longa caminhada da emancipação feminina, como Carolina
Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925), Angelina Vidal (1853-1917), Adelaide Cabete (1867-1935), Maria Veleda (1871-1955) e Carolina Beatriz Ângelo (1878-1911), partilhando,
com as últimas três(2), ideais e vivências quotidianas – únicas,
dramáticas, felizes – derivadas do processo irrepetível
de transição de regime. Não passou desapercebida sob a
Monarquia, a República, a Ditadura Militar ou o Estado
Novo, a tribuna privilegiada foi a imprensa, onde assegurou
secções, assinou editoriais, redigiu centenas de escritos
e aspirou ser remunerada profissionalmente, e o público-alvo as crianças e as mulheres.
Triunfou pela fortíssima personalidade, perseverança
e vontade de deixar obra que marcasse o seu tempo, tendo
de ter engenho e mérito, muito mérito mesmo, para a ter
construído a partir de uma cidade periférica – Setúbal – e
num tempo em que o espaço público era quase vedado ao
sexo feminino. E se no início aparecia referenciada como
“esposa do sr. Paulino d’Oliveira”(3), cedo ganhou autonomia
e estatuto próprio.
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2. Vivências familiares e geográficas:
Mangualde, Setúbal, S. Paulo, Lisboa

O percurso foi longo, intenso, polémico, contraditório: divulgou poetas; revolucionou a literatura infantil
com a Coleção Para as Crianças; aventurou-se nos livros
de leitura para o ensino primário (em Portugal e no Brasil);
proclamou-se feminista; foi iniciada na Maçonaria; aderiu
ao republicanismo; relançou o associativismo feminino,
feminista, republicano, sufragista e nacionalista; pugnou
pela intervenção de Portugal na 1.ª Guerra; dedicou-se à
Cruzada das Mulheres Portuguesas; desempenhou o cargo
de Subinspetora do Trabalho; desiludida com a República,
o nacionalismo e o conservadorismo triunfaram sob as restantes vertentes do seu pensamento; fundou a Editora
Lusitânia; aspirou à edificação de uma aliança cultural
Luso-Brasileira; regressou, definitivamente, à escrita,
centrada na defesa dos valores da Pátria, da Raça e das
mulheres enquanto geradoras de filhos e educadoras;
recusou ser condecorada pelo regime que ajudara a fundar
e aceitou sê-lo pelo regime saído da revolução de maio
de 1926.
Recorrentemente apontada como a iniciadora da
literatura infantil em Portugal e propagandista da emancipação das mulheres, Ana de Castro Osório merece, pelo
pioneirismo, diversidade, contradições e opções, novas
releituras. Este é o percurso de uma mulher que acreditou
no seu valor intelectual e se impôs por si própria no espaço
público predominantemente masculino – em Setúbal, no
Brasil, em Lisboa –, rompendo a esfera do privado a que
os homens tanto gostavam de acantonar o sexo feminino.

Beirã, oriunda de uma família tradicional, reputada
e erudita, nasceu, cresceu e viveu até à idade adulta em
Mangualde: o pai, João Baptista de Castro (1844-1920),
conservador do registo predial e advogado antes de se
tornar magistrado, era natural de Trás-os-Montes e um
reconhecido bibliófilo; a mãe, Mariana Adelaide Osório de
Castro Cabral de Albuquerque Moor Quintins (1842-1917),
pertencia a uma família ilustre e descendia do tenente-general José Osório de Castro Cabral de Albuquerque
(1779-1857), governador de Macau, onde casou com Anna
Dorothea Rosa Moor Haenting. Dos três irmãos, Alberto
Osório de Castro (1868-1946) cultivou as letras, exerceu a
magistratura além-mar (Índia, Moçâmedes, Timor, Luanda),
integrou a Relação de Lisboa e o Supremo Tribunal de
Justiça, foi juiz auditor dos tribunais militares do Corpo
Expedicionário Português e, durante o sidonismo, ministro
da Justiça; João Osório de Castro era escrivão de direito;
e Jerónimo Osório de Castro (1871-1935) seguiu a carreira
militar, esteve na Índia e em Moçambique, integrou o CEP e
dedicou-se, após passar à reserva, à Liga dos Combatentes
da Grande Guerra, de que foi presidente.
O envolvimento com a família, aquela de onde
provinha e a que construiu, revelou-se esteio seguro no percurso traçado. Sem estudos formais, como a maioria das
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contemporâneas, o prolongado convívio com o pai, com
quem manteve comprovada cumplicidade intelectual, e o
acesso à vasta e atualizada biblioteca, incluindo assinaturas de revistas e jornais estrangeiros, deram-lhe uma formação abrangente e influíram na decisão de ser escritora.
Segundo Carolina Presado Rodrigues, “desde criança se
costumou a auxiliá-lo em seus trabalhos e, na idade em
que outras jovens só pensam em enfeitar-se, D. Ana fazia
gala em ganhar dinheiro com o seu trabalho: no escritório
de seu pai, manejava os grandes livros e neles lançava os
contratos com grande escrúpulo e perícia (…) No tempo que
lhe sobrava, dedicava-se à leitura e de muito ler nasceu
nela a afeição de escrever”(4). Para ele redigiu detalhadas
cartas entre 1900 e 1915(5), sobressaindo como o principal
confidente e conselheiro da filha, para além de financiador
de decisões editoriais. A relevância da mãe, a quem perpetuou o apelido, impôs-se na década de dez, aquando da
ausência no Brasil, ao aceitar desempenhar cargos associativos pouco usuais em senhoras daquele meio social, e a
proximidade com os irmãos – única rapariga entre três
homens – é dada pelo volumoso conjunto epistolar(6).
Com quinze anos, ainda em Mangualde, prendeu-se
de amores por António de Meneses, percetível nas duas
apaixonadas missivas que lhe enviou a 8 de abril de 1891
e a 17 de abril de 1895(7). Também foi na terra beirã que
travou amizade com Camilo Pessanha (1867-1926), amigo
pessoal do irmão Alberto, visita da casa e que, por sua
vez, teve uma paixão, não correspondida, por Ana de

Castro Osório(8), invocando esta a promessa há muito feita
de casar com outro homem, embora também admitisse
que “É possível mesmo que eu nunca case”(9). Mas foi em
Setúbal, terra onde já estaria a viver em 1893, quando
acompanhou o pai que ali fora colocado como juiz, que
Ana de Castro Osório constituiu um lar e que, em poucos
anos, se evidenciou. Ali residiu 18 anos, até 1911, redigiu
os primeiros escritos conhecidos, datados de 1895, 1896
e 1897 (Infelizes: histórias vividas), viu consumar-se o
desgosto de amor por António de Meneses, recusou a paixão, mas não a amizade, de Camilo Pessanha e conheceu
Francisco Gomes Paulino de Oliveira, com quem casou a
10 de março de 1898. Na cidade sadina nasceram, com um
ano e dez dias de diferença, os dois filhos: João Osório de
Castro e Oliveira (1899-10/11/1970), que desde pequeno
revelou vocação literária, destacou-se enquanto doutrinador político conservador na década de 20, formou-se na
Faculdade de Direito de Lisboa, cursou a Escola Superior
Colonial e casou, primeiro, com Maria Clara de Sousa Pinto
de Magalhães (1895-1951) e, em segundas núpcias, com a
pianista Maria Helena de Assis Lopes (n. 1906), discípula
de Viana da Mota; e José Osório de Castro e Oliveira
(1900-03/12/1964), escritor que desposou a cantora lírica
Raquel Bastos (1900-1984). Com trajetos diferentes, ambos
respiravam cultura e erudição, perfilhariam o prazer
pelas letras, pela escrita e pelo jornalismo, tendo o mais
velho ficado associado à recolha, transcrição e edição de
Clepsidra.
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O matrimónio com Paulino de Oliveira, poeta, merecedor, em 1932, de considerações elogiosas de Fernando
Pessoa, propagandista republicano, fundador de jornais e
que sofrera as agruras do cárcere(10), terá contribuído para
acentuar a dedicação à escrita, que já se manifestara em
pequenas histórias, e despoletar o empenhamento cívico e
político. Até 1914, quando o marido morreu, aos 49 anos,
vítima de tuberculose, sobressaiu do casal frutífera cooperação, “associados, marido e mulher, como dois bons camaradas”(11), evidenciada nas iniciativas e na correspondência
partilhada, a qual abrange os primeiros anos da carreira
literária e revela estados de humor, reflexões pessoais,
anseios, receios, incertezas, detalhes dos filhos, assuntos
familiares, questões domésticas e gestão dos negócios(12).
Na mesma cidade, onde chegaram a residir os pais e dois
irmãos (João e Jerónimo Osório de Castro), fomentou saraus
literários, a que assistiam Maria Veleda, com quem travou
amizade somente em 1906(13), Olga Morais Sarmento e
Virgínia Quaresma, reunindo-se para ler, recitar e discutir
textos da sua autoria; estabeleceu laços com republicanos
e vultos da cultura; combateu a devastação do arvoredo
pelo município; envolveu-se na fundação da Escola Liberal;
erigiu a Casa Editora Para as Crianças, a funcionar na Praça
de Bocage, 114-116, o mesmo local onde funcionava um
dos grandes armazéns de móveis do marido; e assegurou os
negócios deste quando, na sequência da conspiração republicana de janeiro de 1908, se refugiou no Brasil, de onde
só regressaria depois de derrubada a Monarquia.

Em 1899, publicou Arrábida, dedicado à serra e
onde colaboraram nomes de Lisboa e Setúbal; em 1901,
no 20.º aniversário do falecimento de Alberto Osório de
Vasconcelos (1842-1881), editou, com Paulino de Oliveira,
Uma missão do Padre Grainha; em 1902, com o marido e
o general Henrique das Neves, celebrou o aniversário
do poeta popular setubalense António Maria Eusébio
(15/12/1819-22/11/1911), o Calafate, editando, a 15 de
dezembro, uma Folha de Saudação; assinou, com Paulino
de Oliveira, opúsculos dedicados a Almeida Garrett (1899,
1900, 1903), conseguindo a sua trasladação para o Panteão
dos Jerónimos; e envolveu-se, em 1905, no centenário da
morte de Bocage (1765-1805), incluindo a edição de um
postal colorido, o n.º 29 da Coleção Castro e Oliveira,
junção dos apelidos do casal e dedicada à cidade sadina.
Da disponibilidade para escrever, também resultou
uma Ana de Castro Osório periodista, embora não remunerada como tanto desejara, desmultiplicando-se por dezenas
de periódicos – femininos, feministas e republicanos, literários, locais, regionais ou nacionais, de educação e instrução
– e assinando, por vezes, com o pseudónimo de Ann Moore,
inspirado do nome da avó materna. Dirigiu, a partir de Setúbal, a Sociedade Futura (1902), O Jornal dos Pequeninos
(1907-1908) e A Mulher e a Criança (1909-1910); colaborou
no jornal local O Radical (1910-1911), propriedade do marido.
De Setúbal, redigiu, incessantemente, bilhetes, telegramas e epístolas endossadas a Paulino de Oliveira,quando
este se deslocava a Lisboa, mesmo que por pouquíssimo
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tempo; ao pai e à mãe, ausentes por razões profissionais
e familiares; aos irmãos; aos amigos; a personalidades
que estimava, nacionais e internacionais. Como evidencia
a parte do espólio conservado na Biblioteca Nacional de
Portugal (BNP)(14), qualquer papel, papelinho, folha de carta
ou postal servia para escrevinhar, invadindo, frequentemente, as margens, pois era sempre muito o que tinha a
comunicar e dificultando a decifração da já quase ilegível
caligrafia. Aqui recebeu, a partir de setembro de 1908,
as adesões à LRMP, interveio, em 1909, no Congresso do
Partido Republicano, dinamizou, no mesmo ano, a criação
da Junta Liberal e procurou, em 1911, constituir o efémero
núcleo local da Liga. Se Ana de Castro Osório é indissociável de Setúbal, pois ali forjou a sua identidade e se fez
escritora e cidadã, os últimos momentos lá vividos ficaram
marcados pelo movimento grevista que, em março, afetou a
cidade, envolveu, entre outros, o estabelecimento da irmã
de Paulino de Oliveira, Maria da Conceição de Oliveira
e Costa, e culminou com 2 mortos pela GNR. Martins dos
Santos, do jornal anarcossindicalista Germinal, questionou
os fundamentos do feminismo de Ana de Castro Osório, que
criticara as grevistas, considerou as pretensões das conserveiras extemporâneas e injustas, defendeu os fabricantes
e chegou a ir trabalhar para um dos edifícios, atitudes
que a definiram, como marca indelével até hoje, quanto
à sua posição de classe(15) e que ficaram registadas em As
operárias das fábricas de Setúbal e a Greve. Resposta de
Ana de Castro Osório ao “Germinal”.

A nomeação, em 1911, de Paulino de Oliveira para
Cônsul em São Paulo proporcionou-lhe uma experiência
inolvidável, apesar da doença que vitimou o marido: partiu
para o Brasil em finais de maio, levou consigo o filho mais
novo que, posteriormente, ali regressaria variadas vezes
e que se tornou num estudioso e divulgador da sua literatura, e os três anos que lá permaneceu reforçaram a
convicção na possibilidade de constituir a Grande Aliança,
cultural e económica, entre as duas nações, sonho retomado quando voltou, em 1922, para proferir uma série
de conferências. Longe do país, cultivou proximidades e
conservou a mesma capacidade de intervir e polemizar
quando a República era denegrida pelos círculos da emigração monárquica, sem perder os contatos com a sua gente,
amigos e correligionários. O Brasil revelara-se querido da
escritora desde os tempos em que o marido lá estivera
exilado e contribuíra para o conhecimento e impacto da
sua obra para a infância e escolas, sucesso a que não foi
alheio o ser já uma República, de tal forma que em carta
a Monteiro Lobato, de 11 de abril de 1925, escrevia que
naquele país se sentia “tão a gosto como na minha própria
terra, nem sabendo bem distinguir pelo sentimento qual a
mais verdadeira pátria”(16).
Viúva aos 42 anos, assentou em Lisboa, no prédio da
Rua do Arco do Limoeiro, onde viviam os pais. Aí tinham
lugar as reuniões da APF e funcionavam a Casa Editora
Para as Crianças, a Comissão Feminina Pela Pátria, e a
Redação e Administração de A Semeadora (1915-1918).
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Na capital aconteceu, em 1915-1916, o reatamento do
convívio com Camilo Pessanha que, segundo o filho João,
“jantava e seroava em nossa casa invariavelmente duas
vezes por semana”(17), aproveitando esses momentos para
recolher e transcrever a sua poesia, ditada e revista pelo
próprio poeta. Viveu, depois, na Rua Augusto Rosa, 17,
2.º, onde faleceu e foi sepultada no Cemitério do Alto de
S. João, em jazigo de família, alternando Lisboa com a
“sua encantadora residência do Estoril”(18).
Porque as vivências familiares lhe proporcionaram
a possibilidade de concretizar muitas das suas aspirações,
batalhou para que as outras mulheres gozassem das mesmas
condições, tivessem acesso à instrução e conseguissem,
mediante o trabalho, a independência económica, pois só
através desta seriam verdadeiramente livres.
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3. A educação cívica e patriótica
Aos 24 anos e solteira, lançou-se no empreendimento que a tornou nacionalmente conhecida e pô-la em
contacto com crianças, jovens, educadores, homens de
letras, jornalistas e políticos: a Coleção Para as Crianças,
a primeira tentativa sistemática de criar uma Biblioteca
Infantil Ilustrada de inspiração portuguesa destinada aos
mais novos, mediante a publicação regular, às suas custas, de fascículos de histórias assentes, essencialmente,
em contos tradicionais, histórias maravilhosas e fábulas,
muitas das vezes adaptados, recriados ou traduzidos pela
sua pena. Para além da recolha direta de narrativas de
diversas províncias, a partir da tradição oral e popular (O
Homem da Moca, Branca Flor, A Maria das Silvas) e da
recriação de outros (A Princesa Muda), editou originais
seus (Alma Infantil, As Boas Crianças, Os Animais), fez
incursões pela poesia e teatro infantil (A Comédia da Lili),
adaptou e traduziu, em colaboração com Luise Ey (1854-1936) e Afonso Hincker, contos dos irmãos Grimm, Charles
Perrault e Hans Christian Andersen, tendo em atenção que
se dirigiam ao público infantojuvenil.
Se o conteúdo era essencial, já que se pretendia ter
um papel formativo da criança através da combinação da
vertente didática com ensinamentos moralizantes, a parte
da ilustração não o era menos, tal como indiciava a pretensão de ser uma Biblioteca Infantil Ilustrada, recorrendo,
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para isso, à colaboração de conceituados artistas: Alfredo
de Morais, aguarelista e ilustrador; [António Tomás da]
Conceição Silva, pintor; Hebe Gonçalves; Laura de Almeida
Nogueira, que, em 1914, pintou em guache um esboço de
Ana de Castro Osório; Leal da Câmara, pintor, ilustrador
e caricaturista; Mily Possoz, pintora; e a jovem Raquel
Roque Gameiro que, desta forma, iniciou a carreira de
ilustradora. Num dos casos, serviu-se de desenhos do filho
mais novo, então com três anos (Os animais, 1.ª edição).
Simultaneamente, revelou-se uma mulher de negócios
atenta a todos os pormenores: preocupava-se em arranjar
o dinheiro necessário a cada investimento, estudando possibilidades e solicitando ao pai empréstimos, que registava
meticulosamente para poder regularizar as contas, estabelecia contactos, acompanhava a impressão e a distribuição,
anotava as vendas, colmatava falhas, assumindo ela própria
tarefas relacionadas com o processo mercantil.
O primeiro fascículo saiu em abril de 1897(19), o
começo não podia ter sido mais auspicioso, já que obteve,
em 1898, o Grande Diploma de Honra na Exposição da
Imprensa, e foram editados 18 volumes ou séries: a 1.ª, 3.ª,
4.ª, 8.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª intitularam-se Contos tradicionais
portugueses; a 2.ª, 6.ª e 7.ª correspondiam a Contos
maravilhosos da tradição popular; a 5.ª (Alma infantil),
9.ª (As boas crianças) e 10.ª (Os animais) eram originais
seus; a 11.ª (Alguns contos de Grimm) e 15.ª (Histórias
escolhidas) resultaram da tradução direta do alemão pela
amiga Luise Ey; a 16.ª continha Contos e fábulas em verso

da autoria de Paulino de Oliveira; e às duas últimas séries,
17.ª e 18.ª, deu o nome de Teatro Infantil(20). Devido ao formato, preço acessível, recurso à linguagem clara e simples
– repleta de diálogos e promotora dos valores da natureza
e da Pátria –, preocupação com a qualidade gráfica e empenho na divulgação mediante campanhas de marketing
incluindo rede de assinantes, edição de bilhetes-postais
personalizados, impressão de papel timbrado, anúncios na
imprensa, distribuição gratuita por instituições escolares e
redação de O Jornal dos Pequeninos, esta iniciativa editorial
teve grande impacto na época, com sucessivas edições
e reedições revistas pela autora, muitas com alterações
substanciais de conteúdo, ilustrações ou formato, totalizando várias dezenas de milhares de exemplares. Alguns
livrinhos mereceram tradução para castelhano e francês
e, postumamente, os contos voltaram a ser publicados,
revistos e agrupados em dois grandes conjuntos, Histórias
Maravilhosas da Tradição Popular Portuguesa (2 volumes) e
Últimas Histórias Maravilhosas e Contos, Fábulas, Facécias
e Exemplos da Tradição Popular Portuguesa (setenta
narrativas divididas por quatro volumes), respeitando-se a
vontade da escritora quando procedeu à revisão definitiva
das suas obras. Pelo papel que teve nesse âmbito, em
1937, dois anos decorridos sobre a sua morte, o filho José
Osório de Oliveira manifestou veemente desacordo pela
atribuição, pelo Secretariado de Propaganda Nacional,
de um prémio de literatura infantil com o nome de Maria
Amália Vaz de Carvalho em detrimento do da mãe.
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A importância dada à literatura infantil advinha da
convicção de que se tratava de um poderoso instrumento
educativo das crianças e do povo, quase analfabeto ou
pouco instruído, recusando, por isso, a sua banalização ou
infantilização. Como confessou numa entrevista dada em
1924, seduzia-lhe, enquanto escritora e editora, “cultivar o
cérebro dos pequeninos leitores”(21) e, por isso, a literatura
devia estimular o gosto pela leitura, através de escrita
acessível e cativante, contribuir para a formação da
sensibilidade artística, alargar a fantasia e a imaginação,
mas também ter ligação às raízes históricas e culturais do
país, devendo conciliar as componentes lúdica e didática,
tão necessárias à formação dos mais novos. Havia ainda
a intenção de preservar o património cultural tradicional,
ligado às raízes ancestrais do povo e alicerce da identidade nacional, estendendo essa preservação às tradições
genuinamente nacionais, como as artes regionais, indústrias
caseiras, rendas, tapeçarias e o folclore. A mesma preocupação envolve as obras didáticas, com várias aprovadas,
oficialmente, como livros de leitura para as 2.ª, 3.ª, 4.ª
e 5.ª classes e para prémios escolares, onde sobressai a
postura laica, a defesa da razão e da ciência, o desenvolvimento da imaginação, o amor à natureza e aos animais,
o engrandecimento do trabalho e ensinamentos práticos do
quotidiano, a par de um arreigado nacionalismo e patriotismo alicerçados na valorização de figuras da História
de Portugal, procurando contribuir para a educação cívica
e patriótica das crianças e prepará-las para o dia a dia:

era da “escola absolutamente laica e intransigentemente
patriótica que devemos esperar a única e verdadeira
consolidação da República”(22). Tal como pugnava por uma
escola laica, também era apologista da enfermagem laica,
ambas demasiado tempo sob o domínio congreganista e
que tantos danos causara à formação das mulheres e
instrução das crianças.
O tratamento dado pela Monarquia aos livros, recusando alguns para prémios escolares apesar de diligências
efetuadas em diversos campos de influência, terá reforçado
o republicanismo de Ana de Castro Osório, crente que o
novo regime adotaria uma postura diferente. Ainda sob
o reinado de D. Manuel II, em 1909, a comissão técnica
permanente para o exame de livros destinados ao ensino
primário considerou não ser aceitável o Aventuras de Felício
e Felizarda, por denotar em demasia a influência francesa
e tradução descurada e inadmissível(23). Depois, em abril de
1920, aquando do concurso aberto para livros destinados
às escolas do ensino primário geral e ensino primário superior, apresentou O Livrinho Encantador, adequado às
primeiras leituras infantis (2.ª classe); Os Nossos Amigos,
retirado do livro A Boa Mãe, selecionado, em 1908, para
prémios escolares e aprovado, como livro de leitura, nos
Estados de Minas Gerais e S. Paulo; Lendo e Aprendendo
(4.ª e 5.ª classes), escolhido pelas escolas primárias e
agrícolas do Estado de São Paulo devido à efabulação e
às noções práticas que sugeria às crianças e professores;
Viagens Aventurosas de Felício e Felizarda (5.ª classe) que,
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apesar de recusado no Concurso de 1909, merecera elogios pela abordagem que fazia das noções geográficas; e A
Minha Pátria, aprovado, em 1906, para prémios escolares
e que lograra louvores de Teófilo Braga, António José de
Almeida, Tomaz da Fonseca e Agostinho Fortes por estar
imbuído de valor cívico e patriótico conforme o ideário
educativo republicano. Embora fossem livros independentes, permitiam acompanhar, de forma coerente, a criança
até entrar no primeiro ano da Escola Secundária.
Na Memória Justificativa, documento oficial ímpar
por Ana de Castro Osório explanar a sua visão da doutrinação das crianças, lembrava que já há dez anos esperava
da República um concurso em que todos pudessem enviar
os livros destinados à instrução infantil, até porque não se
“constrói uma sociedade, nem se reforma uma Pátria se
as crianças não forem desde os primeiros anos dirigidas,
instruídas e disciplinadas para um alto fim de grandeza e
idealismo superior da Pátria, a que pertencem, e do grupo
racial em que se filiam”(24). No mesmo escrito de 1920,
súmula do seu pensamento pedagógico, apontava como um
dos maiores erros da Monarquia a “falta de compreensão
da sua missão educativa”, embora tivesse criado as festas
escolares, a plantação da árvore e a distribuição de livros
de prémios, constatando que a República também não a
estava a cumprir, sendo surpreendente que os livros dos
prémios, modernos e orientados, tivessem desaparecido,
continuando as crianças a dispor de manuais mal adaptados
e mal preparados que vinham do tempo do regime deposto

e sem corresponder “às modernas ideias e exigências pedagógicas”(25). Se era uma escritora dotada de autoestima,
assumindo a modernidade do que escrevia e que as crianças
deviam aceder aos seus livros, porque eram os que melhor
formavam futuros cidadãos, também é notório que entrara
já na fase de desilusão com o rumo da República, o regime
por que batalhara e que não quisera recorrer à sua competência literária, educativa e pedagógica.
Como Ana de Castro Osório procurava estender a
influência ao Brasil, onde acreditava que os livros também
podiam ser vendidos e adaptados, desejo que manifestara
ao pai em carta datada de 1905, teve a preocupação de
incorporar textos que envolvessem a realidade brasileira,
dando continuidade ao trabalho feito pelo marido quando
lá viveu quase três anos refugiado(26). Apesar das adaptações
feitas, que permitiram a aprovação em Estados brasileiros,
da correspondência com decisores e personalidades e da
propaganda feita, nomeadamente durante o Segundo
Congresso Brasileiro de Instrução Primária e Secundária em
Belo Horizonte, realizado em 1912, para que fora convidada
com o marido, sendo os únicos estrangeiros presentes, não
alcançou o sucesso com que sonhara. Retomou esta ideia
em 1922, quando realizou uma série de conferências nos
Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná e Rio Grande
do Sul, cuja compilação deu origem ao livro A Grande
Aliança, sem que o acolhimento fosse diferente.
Ainda no âmbito da ação pedagógica, aquela área
que pensava que a República reconheceria e lhe daria o
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devido valor, publicou, sob o título genérico de Instrução
e Educação, os opúsculos Festas Infantis e Crianças e
Mulheres. Propagandista da educação, racionalista convicta e defensora da escola laica, evidenciando o conjunto
da obra intenção social e educativa, Ana de Castro Osório
reclamou instrução para o povo, como veículo para o
retirar da miséria em que vivia e, sob a República, pugnou
pela criação de missões que o fossem por todo o país ensinar a ler, escrever e contar, alertando para a componente
educativa das mulheres, devendo-se, por isso, privilegiar
a sua formação.

44

4. As metamorfoses feministas
de Ana de Castro Osório
A constatação do atraso em que as mulheres viviam
no início do século XX, sem direitos políticos, menorizadas
pelo Código Civil, sujeitas à tutela dos pais e maridos,
confinadas ao papel de esposas, mães, irmãs ou filhas e
engrossando a taxa de analfabetismo, encaminhou a escritora para a reivindicação de direitos para o sexo feminino,
tornando-a feminista: a feminista mais emblemática das
duas primeiras décadas, apresentada por O Mundo, em
1909, como “a mais ilustre intérprete do feminismo
democrático em Portugal”(27). A bandeira feminista ganhou
raízes nos saraus literários realizados em Setúbal e assumiu vários cambiantes, consoante o associativismo em que
militava, já que por Ana de Castro Osório perpassaram
vários feminismos, sequencial ou simultaneamente, todos
de natureza moderada, quer quanto às formas de luta,
quer quanto à valorização dos papéis de mãe e de esposa
nas tradicionais responsabilidades no lar e educação dos
filhos. Subjacente a cada um, estava a denúncia das desigualdades com que eram tratados os dois sexos, rebaixando
a mulher, e a vontade de inverter a situação.
Em 1905, publicou Às Mulheres Portuguesas(28),
considerado por Regina Tavares da Silva “o manifesto do
movimento feminista português”(29), ao abordar, “de forma
muito clara e radical questões relacionadas, por um lado,
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com a situação da mulher, o seu estatuto legal e os condicionalismos culturais inerentes e, por outro lado, questões
de índole mais teórica, sobre o feminismo, a igualdade
dos sexos, o direito à educação e ao trabalho, o direito a
salário igual”(30). Apesar do impacto que teve, merecendo
tradução francesa de Henri Faure, não bastava discutir,
apregoar o feminismo ou ser-se feminista. Tornava-se
imperativo passar à ação, o que fez sem se envolver no
associativismo pacifista, então em crescendo: recusou, em
1899, o convite de Alice Pestana para representar a Liga
Portuguesa da Paz na cidade sadina, porque duvidava
da capacidade dos movimentos internacionais e, embora
desejasse que o seu filho nunca fosse militar, “desgosto teria
também se ele não pagasse ofensa com ofensa maior, se
ele não estivesse sempre pronto a defender a sua pátria, a
sua família, os seus interesses”(31). Anos volvidos, em 1906,
voltou a não aderir à Seção Feminista da LPP e ao Comité
Português da agremiação La Paix et le Désarmement par les
Femmes, cujas direções eram formadas por feministas, talvez por a vida militar fazer parte das suas raízes familiares.
A demarcação em relação ao feminismo pacifista
não a demoveu de formar a sua própria organização, objetivo confidenciado a Bernardino Machado em carta de 21
de dezembro de 1904(32), o que se materializou, em 1907,
com o Grupo Português de Estudos Feministas (GPEF) liderado por si com a finalidade de difundir o feminismo e doutrinar as portuguesas através de uma biblioteca. Surgiu no
auge da reflexão feminista e o nome terá sido influenciado

por uma congénere francesa, o Groupe Français d’Études
Féministes, dirigido por Jeanne Oddo-Deflou, com quem
a escritora se correspondeu naquele ano(33). Procurava, de
novo, implementar a edição de uma biblioteca, desta vez
para as mulheres, tendo a ambição ficado pela publicação
da conferência A Educação Cívica da Mulher. Embora o GPEF
tenha aglutinado escassas ativistas, marcou uma rutura
ao indiciar a preponderância de republicanas e maçónicas
no âmbito feminista. Não por acaso, pois 1907 assinalou a
caminhada comum entre feministas e maçonaria, ao iniciaram-se na Loja Humanidade Adelaide Cabete, Carolina
Beatriz Ângelo, Maria Veleda e Ana de Castro Osório, que
adotou o nome simbólico de Leonor da Fonseca Pimentel
(1752-1799), conhecida como “a portuguesa de Nápoles”.
Não é de excluir que esses dois acontecimentos, assim como
a criação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas(34),
em agosto do ano seguinte, tenham constituído uma resposta republicana a movimentos pacifistas com que não
se identificavam, por envolverem nomes conotados com
a Monarquia, e Ana de Castro Osório terá sido a escolhida
para a mobilização das feministas republicanas atendendo
às suas relações e influência intelectual.
Entrincheirado entre o feminismo pacifista e o republicanismo, o GPEF esfumou-se em 1908, com a formação
da LRMP, dando lugar ao feminismo republicano com o
objetivo prioritário de engrossar a propaganda, combater
a Monarquia, pugnar pela República e defender o regime
nascido em 1910, sem descurar a formulação de exigências
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específicas para as mulheres, evocando a escritora a
Revolução Francesa para alertar para o perigo de se confiar
apenas na mudança de regime como solução para todos
os seus problemas. Porquê, então, a adesão ao republicanismo? Por um lado, urgia salvar a governação da Pátria,
por outro, era o futuro das mulheres e das crianças que
determinava o seu empenhamento: “a República (…) não
sendo uma forma de governo nova nem perfeita (…) é no
entanto mais lógica, mais compreensível à nossa inteligência e mais tolerável à nossa razão, dando-nos também
mais garantias de progresso”, e, por isso, importa defender
“a república portuguesa, porque só ela nos pode fazer o
que a monarquia nem sequer se atreve a admitir em pensamento”(35), como o divórcio, a revisão do Código Civil,
instrução para os filhos e uma administração honesta. A
República não era um fim em si mesmo, esclarecendo, em
vésperas da sua implantação, que uma das coisas que a
separava das suas correligionárias era que, para estas, “a
república é o sistema político que mais agrada aos seus
maridos e parentes masculinos, e onde elas poderão ser
mais felizes. Estejam eles contentes, e elas ficarão satisfeitas no seu papel tradicional de dedicadas e modestas
companheiras. Eu (…) quero a república como libertação
e felicidade para as mulheres, visto que a humanidade
é composta dum só grupo de animais, indiferentemente
masculinos ou femininos”(36).
Acusada de ser mais feminista do que republicana, nomeadamente por Adelaide Cabete, lutou por uma

República ao serviço das mulheres, e não o contrário,
acreditando que “a mulher antes de ser política tem de
ser feminista, isto é, tem de salvaguardar os seus direitos
para que na nova república não encontre a hostilidade que
tem encontrado sempre após as revoluções que ela tem
auxiliado como, por exemplo, aconteceu na França”(37). No
entanto, foi o invólucro republicano da Liga que proporcionou a Ana de Castro Osório outra visibilidade ao intervir
no debate sobre a natureza do regime, tendo sido transformada em símbolo das mulheres republicanas ao ser a
única a merecer figurar, em primeiro plano, na aguarela
Pela República pintada por Alfredo Roque Gameiro em 1911
e na qual constam 161 dirigentes republicanos. Apesar de
dirigir a principal agremiação de republicanas, não estava
a par da revolução em marcha, encontrando-se, nesse
exato dia, em Eucísia, terra de onde o pai era natural, de
onde escreveu uma carta à mãe e onde se encontraria já
há algum tempo para tratar de negócios da família(38).
A implantação da República evidenciou uma Ana de
Castro Osório em transição do feminismo republicano para
o sufragista, centrado no voto restrito para as mulheres,
o qual ganhou espaço nas petições da LRMP e reforçou-se
através da Associação de Propaganda Feminista(39), a qual
fundou, com Carolina Beatriz Ângelo, na sequência de
divergências insanáveis no seu seio em torno do livre-pensamento e do voto. Consciente da realidade do país,
sendo imprudente reivindicar o sufrágio universal, como
seria justo, a nova agremiação, surgida em maio de 1911,
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clamava pela outorga do voto feminino tendo por base a
situação económica e cultural das mulheres.
No espaço de cinco anos, entre 1907 e 1911, Ana de
Castro Osório, “talvez a teórica mais notável do feminismo
e uma das militantes mais empenhadas”(40), empenhara-se
no feminismo maçónico, republicano e sufragista, liderando-o, correspondendo-se com estrangeiras e formulando
representações que consubstanciavam as reivindicações
consideradas mais prementes e inadiáveis. Depois da
propagação do feminismo e da ação organizativa, chegara
o momento de pressionar os poderes a atenderem às
suas reclamações. A primeira formulação pública das reivindicações feministas registou-se em abril de 1908, no
Congresso Nacional do Livre Pensamento, com a discussão
da tese Feminismo, da sua autoria e de Maria Veleda,
onde se preconizava o “reconhecimento da absoluta
liberdade da mulher, com relação ao exercício de todos os
direitos individuais, civis, políticos e profissionais” e se
exigiu a educação intelectual, moral e física da mulher,
o direito a ter uma profissão, que a habilitasse a “lutar
contra a prostituição e a miséria”, a igualdade, no Código
Civil, entre os dois sexos, e direitos políticos(41). Neste texto
programático, anterior à convergência estratégica entre a
LRMP e o Partido Republicano, estão sintetizadas as principais preocupações de Ana de Castro Osório (investigação
da paternidade ilegítima, direito de a mulher dispor livremente dos bens próprios, sem necessitar da autorização
do marido, direito a eleger e ser elegível, concessão do

divórcio, acesso à educação e instrução), a que se acrescenta, imediatamente após o triunfo da República, o sufrágio
feminino restrito.
A 26 de outubro de 1910, apresentou, em assembleia-geral da LRMP, uma extensa representação contendo as
aspirações femininas que desejava ver concretizadas pela
República e, aprovada, foi entregue ao Governo Provisório
no dia seguinte: revisão do Código Civil, na parte que
respeita à mulher, tanto na família como na sociedade; Lei
do Divórcio; voto feminino restrito; direito de eleger e ser
elegível para os cargos municipais; desempenho de funções
na Assistência Pública; abolição das leis que proíbem à
mulher determinadas carreiras; legal concorrência com os
homens no acesso aos lugares superiores; fim da legalização da prostituição. Com a revolução veio a aprovação
da Lei do Divórcio, datada de 3 de novembro de 1910,
batalha em que Ana de Castro Osório tanto se empenhara
desde 1909, através de conferências, recolha de apoios,
artigos e, através da LRMP, divulgando um abaixo-assinado
que recolheu assinaturas de todos os quadrantes políticos
e profissionais. Em fevereiro de 1911, voltou a apor a sua
assinatura noutra representação endossada ao Governo
Provisório, na qual se reclamava o direito de voto para a
mulher economicamente independente; direito de as mulheres serem votadas e nomeadas para todas as comissões
pedagógicas, de higiene e assistência e para as juntas
paroquiais e municipais; abolição do limite de idade para
admissão nas Escolas Normais e na Junta do Crédito Público;

50

51

Ana de Castro Osório (1872–1935)

extensão a todas as mulheres trabalhadoras, e não apenas
às professoras, do direito a dois meses de descanso, com
vencimento, no último período de gravidez e no primeiro
depois do parto.
Os meses subsequentes ao derrube da Monarquia
revelaram uma Ana de Castro Osório sufragista, com o voto
feminino restrito a mobilizar as suas atenções, entrando,
com Carolina Beatriz Ângelo, em rutura com a Liga.
Acompanhou as diligências daquela médica para se poder
recensear, chegando a ser noticiado que, tal como a
sua correligionária, também recorreria aos tribunais, e
envolveu-se na fundação da APF, duas semanas antes do
voto histórico de Carolina nas eleições para a Assembleia
Nacional Constituinte. Do outro lado do Atlântico, subscreveu a representação que a nova organização, filha das
condições criadas pela revolução, apresentou, a 10 de
julho de 1911, naquela Assembleia e onde se reivindicava
o sufrágio feminino restrito e o direito de elegibilidade
nas juntas paroquiais e câmaras municipais. Depois, aporia
só mais uma vez o nome num documento reivindicativo,
em agosto de 1915, na qualidade de dirigente do Grémio
Carolina Ângelo, fundado por si aquando do regresso do
Brasil, assinando-o também Elzira Dantas Machado, em
nome da APF. Contemplava quatro itens – Instrução, Assistência, Funcionalismo, Direitos Políticos – e pedia-se um
inquérito rigoroso à instrução feminina, criação da inspeção superior feminina, Liceus mistos, elegibilidade das
mulheres de valor excecional, nomeadamente a nível das

Juntas de Paróquia e Câmaras Municipais, e voto para as
mulheres diplomadas em cursos superiores.
Nos meses subsequentes ao triunfo da República,
com o debate em torno do sufrágio feminino e a fundação
da Associação de Propaganda Feminista, Ana de Castro
Osório optou por uma postura defensiva quanto à clarificação do feminismo, definindo-o pelo que não era, negando
que comportasse uma guerra entre sexos, que as mulheres
se quisessem masculinizar ou que pretendessem usurpar
os homens de direitos, já que os interesses de ambos eram
complementares ao integrarem a mesma sociedade. Perante a carga depreciativa que o vocábulo tinha na opinião
pública, alvo de considerações que o deturpavam, depreciavam e ridicularizavam, incluindo entre correligionários,
sugeriu a sua substituição pela expressão “Humanismo
Integral”, por a considerar mais consensual, abrangente e
consentânea com o combate ao desnivelamento artificial
criado entre os dois sexos. Procurava-se realçar que o
feminismo não constituía uma doutrina limitada ao sexo
feminino, mas que envolvia o futuro de toda a Humanidade,
ao repudiar a superioridade de um sexo sobre o outro,
qualquer que ele fosse, e ao defender o entendimento
e a cooperação entre ambos, baseados na igualdade de
direitos. Havia a preocupação em refutar a ideia, generalizada, de que se desejava trocar o poderio do homem
pelo da mulher, lembrando que o que se pretendia com o
feminismo era, muito simplesmente, atribuir à mulher o
lugar que lhe é devido na sociedade, colaborando com o
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homem, considerado, socialmente, um igual e nunca um
adversário.
Os argumentos foram expostos em conferências,
explicando porque se deveria empregar preferencialmente
o vocábulo “humanismo”, “porque é realmente trabalhar
pela humanidade em toda a sua grandeza e beleza do conjunto o roubar à escravidão e à criminosa inação a metade
dos seus indivíduos”(42), e a partir de escritos enviados de
S. Paulo, onde rejeitava a acusação “injusta e arbitrária”,
das feministas pretenderem “desviar a mulher do seu grande
papel de mãe e educadora!”(43), reforçava que o que se
defendia “não é o feminismo no sentido que lhe querem
dar falsamente: o predomínio absoluto da mulher, a opor ao
masculinismo atrofiante e injusto que governa ainda o
mundo quase por completo; o meu ideal é a humanização
da humanidade, é a unificação dos seres conscientes,
pondo de parte a questão sexual que até aqui unicamente
tem governado e subjugado as sociedades”(44). Anos depois,
no artigo Libelo acusatório, voltava a sintetizar o seu
feminismo, ao pedir “igualdade de direitos onde há desproporção de deveres”; “que a humanidade seja uma e a
sociedade seja humana e não masculinista ou feminista,
que ambas seriam injustas” e “a igual trabalho salário
igual e a todos os lugares, concorrência legal e justa”(45).
A substituição de “feminismo” por “humanismo”
não se conseguiu impor e teve impacto reduzido junto das
feministas e ativistas nacionais, tal como era diminuta a
capacidade de intervenção da agremiação que a propunha,

demasiado dependente de Ana de Castro Osório e de
Carolina Beatriz Ângelo, entretanto falecida.
Perfilhando uma atitude de grande moderação e
ponderação, não admitindo, “por agora, a campanha frondista das ruas e dos comícios”, deixando “a outras esse
papel glorioso e ruidoso que é necessário também”(46), e
arreigadamente nacionalista e patriótica, Ana de Castro
Osório pugnou por um feminismo de matriz nacional, apesar de ter contribuído para o intercâmbio do feminismo
português com outros e ter estabelecido correspondência
com dirigentes internacionais, de que sobressaem Jeanne
Oddo-Deflou (1907), que elogiou o patriotismo da escritora,
considerando-o um bom exemplo para as feministas francesas, excessivamente internacionalistas, e a quem ofertou
a versão francesa do livro Às mulheres portuguesas(47);
Madeleine Pelletier (1911), que visitou Portugal após a implantação da República; Marguerite de Witt-Schlumberger
(1917), da Union Française Pour Le Suffrage des Femmes;
Ana Carbia Bernal (1918), que dirigia a revista feminista
Redención, de Valencia; Georgina Flétcher, do Centro
Femenil Colombiano e representante da Liga Internacional
de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas na Colômbia; e
Carmen de Burgos(48). Talvez por influência da jornalista
e escritora espanhola Carmen de Burgos y Seguí (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
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la fuerza dispersa de figuras y organizaciones feministas
de todos los países Iberoamericanos”(49) 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 Colômbia(50).
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5. O desígnio nacional e patriótico:
a Cruzada das Mulheres Portuguesas
Pela primeira vez a partir de Lisboa, Ana de Castro
Osório deu continuidade, por escassos meses, à intervenção feminista no âmbito da APF, que se aguentara na sua
ausência devido, em parte, a esforços desenvolvidos pela
mãe, enaltecidos aquando do falecimento em 1917(51).
O desencadear da Guerra fez emergir a sua última fase
feminista, a de feminista nacionalista, cuja prioridade era
a defesa da intervenção do país ao lado dos Aliados e o
apoio aos soldados mobilizados, o que será feito através da
APF, da criação, em finais de 1914, da Comissão Feminina
Pela Pátria e, a partir de março de 1916, da Cruzada das
Mulheres Portuguesas, criada com Elzira Dantas Machado.
Fundada por Ana Augusta de Castilho, Antónia
Bermudes, Maria Benedita Mouzinho de Albuquerque Pinho
e Ana de Castro Osório, a Comissão Feminina Pela Pátria
correspondeu à primeira tentativa de mobilizar as portuguesas para o esforço de guerra. Recebeu o apoio da LRMP
e da APF e funcionava no mesmo prédio onde vivia a família de Ana de Castro Osório, na Rua do Arco do Limoeiro.
Já a Cruzada, despontou no mês da declaração de guerra
por parte da Alemanha a Portugal, teve implantação
nacional, angariou donativos, formou enfermeiras, ergueu
instituições a fim de socorrer os soldados e famílias portuguesas vítimas do conflito, mobilizou as mulheres de
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ministros e ex-ministros republicanos, para além de
anónimas em todo o país, e embora se tratasse de uma
iniciativa da esposa do Presidente da República e Presidente da APF, Elzira Dantas Machado, coube à escritora
o papel principal e nela permaneceu até 1933, não mais
voltando a destacar-se enquanto líder feminista, visível
nos eventos da década de 1920. De certa forma, a Cruzada
das Mulheres Portuguesas representou a concretização do
sonho de Ana de Castro Osório de liderar uma organização
patriótica de implantação nacional, sendo que se este
feminismo nacionalista serviu para valorizar a importância
social e económica das mulheres em tempos de guerra,
também contribuiu para menorizar o papel das feministas
como grupo de pressão, esvaziando-as num contexto de
unidade nacional em que a “Pátria” se sobrepunha a todas
as reivindicações.
À medida que se empenhava na Cruzada, fazendo da
APF um acessório daquela, também sobressaía a desilusão
com o novo regime, por não se ver reconhecida pela República e pelo rumo que tomava. Virou-lhe definitivamente
as costas no final dos anos 10 e a rutura consumou-se no
início da década de 20, enveredando pelo mesmo caminho
dos filhos, presos por envolvimento no movimento nacionalista de 1922. Em virtude desta deriva, foi acusada pelo
republicano Carlos Magalhães Ferraz, em carta a si dirigida, de se ter tornado adversária do parlamentarismo;
defensora de um regime presidencialista; adepta de um
movimento nacional, que estaria a ser preparado pelas

novas gerações, embora não estivesse em causa o republicanismo da escritora: “apesar de pelo visto não sermos
já correligionários na Democracia, somo-lo na República”
[carta de 30 de junho de 1922]. Era o fecho de um ciclo,
por vontade própria, da líder feminista, espelhado no
silêncio do CNMP em relação ao seu nome, raramente o
evocando, e republicana. Voltava, novamente, a escritora
e triunfava a patriota dedicada à Cruzada, tendo sido
inaugurado, a 9 de abril de 1937, o seu busto na Liga dos
Combatentes da Grande Guerra, que chegou a ser presidida
pelo irmão Jerónimo.
Explicava-se, assim, a recusa em ser condecorada
com a Ordem de Santiago, atribuída pelo governo da República em 1919, aceitando, durante a ditadura, sê-lo com a
Ordem de Mérito Agrícola e Industrial, “com que o Governo
a agraciou, como justa recompensa pelos esforços, por ela
desenvolvidos, em prol da silvicultura e do ressurgimento
das indústrias caseiras, genuinamente nacionais, como a das
rendas e a da tapeçaria”. Se sempre defendera a necessidade de preservar a tradição das artes regionais, das
pequenas indústrias caseiras e do folclore, expresso em
escritos e iniciativas, não era o essencial da vasta obra
que já desenvolvera, aceitando, assim, receber uma condecoração por motivos menos relevantes da sua intervenção
pública.
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6. Ana de Castro Osório literata
contradiz Ana de Castro Osório feminista
Desiludida, dedicou-se à escrita, quase somente à
escrita, para além da sua intervenção no âmbito da Cruzada,
onde continuava a ser um pilar inabalável. Fechava-se um
ciclo e abria-se outro, claramente marcado por aspetos
conservadores, nacionalistas e, porque não, retrógrados
para quem já tinha tido outra postura.
O ideário mais intrinsecamente conservador revela-se na produção literária, a mais genuína das criações
porque não filtrada por interesses políticos momentâneos
e datados, onde acaba por ter opiniões contraditórias com
as que sustentou enquanto feminista e educadora. Assim,
nas novelas, contos, romances, e mesmo livros didáticos,
não só se apresenta a mulher enquanto veículo da regeneração da Nação e de preservação da Identidade Nacional,
como demarca, num espírito de classe muito acentuado, as
senhoras das mulheres, as casadas das solteiras, as burguesas das operárias e camponesas quanto às necessidades da
educação, trabalho e independência económica.
A instrução e educação femininas deveriam ser
orientadas em função da Maternidade, da Pátria e da Raça
e o que importa é que, em nome da sua regeneração, a
mãe burguesa se case e saiba dedicar-se à família; apoie e
ampare o marido; evite o divórcio; eduque nos valores
pátrios os filhos, tornando-os melhores cidadãos; contribua
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para a pureza da raça; impeça a miscigenação da população. Depois de ter defendido publicamente a importância
da independência económica das mulheres e o direito ao
divórcio, o legado que acaba por deixar na sua obra de
escritora é que o casamento era um fim em si da mulher
burguesa e a instituição por excelência na proteção e
defesa dos seus direitos materiais, sendo ainda essencial
cumprir com a maternidade.
No entanto, se Ana de Castro Osório continua a ser
um símbolo das feministas e do feminismo português é
porque não foi esta faceta do seu pensamento, exteriorizada na fase final da sua vida através da construção de
personagens de discutível densidade psicológica e estando,
inclusivamente, de acordo com a própria evolução política
do país, que perdurou no tempo e serviu de bandeira às
vindouras.
Se a relevância literária de Ana de Castro Osório
continua a ser questionável, já o impacto que produziu na
vida cultural portuguesa de então não é passível de ser
ignorado ou menosprezado, com dezenas de obras publicadas que conheceram inúmeras edições e dezenas de
milhares de exemplares vendidos e distribuídos.
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7. Epílogo
O ambiente familiar em que cresceu, viveu e construiu desmoronou-se paulatinamente. Não só na morte
cada um dos esposos, outrora indissociáveis, ficou em sua
terra, com Paulino de Oliveira a ser trasladado do Brasil
para Setúbal, para o jazigo onde estavam os pais, e o corpo
de Ana de Castro Osório a quedar-se em Lisboa, em campa
familiar no Alto de S. João, como os dois filhos adotaram
na vida pessoal, profissional e intelectual apelidos diferentes: João Osório de Castro e Oliveira assumiu-se como João
de Castro Osório, invertendo, tal como a mãe, os apelidos,
e José Osório de Castro e Oliveira passou a José Osório de
Oliveira, como se o parentesco não fosse a mesmo. Por sua
vez, o ideário político republicano, abraçado com fervor,
desvaneceu-se. Não só pelas desilusões, mas também pela
ascendência familiar de jurisconsultos e militares, mais
conservadora, se ter sobreposto com o tempo às ideias
avançadas que partilhara com o marido. E até o feminismo,
de que fora uma lúcida e ativa porta-voz, esbateu-se. Por
sua vontade, resistiu a divulgadora de contos tradicionais
e a escritora, parecendo ser esse o único feito, tal foi a
depuração da sua ação política e feminista feita durante
o Estado Novo. A aproximação da escritora ao regime que
acabou com a 1.ª República contribuiu para minimizar a
ação pioneira, enquadrando-a em moldes mais conservadores. Enaltecia-se a obra social em prol das mulheres,
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ao mesmo tempo que se valorizava o papel destas como
mães, esposas e defensoras da ordem social vigente e, talvez por isso, o falecimento de A. Cabete seis meses depois
do seu, teve maior repercussão junto das feministas, pois
continuara a ser uma das suas.
A História encarregou-se de a contrariar. Pela força,
justiça e perenidade de algumas das ideias por que se
bateu, Ana de Castro Osório ficará sempre associada
aos movimentos a favor da emancipação das mulheres –
defendendo a sua educação e instrução, a independência
económica, a igualdade de direitos, o ingresso em profissões, o sufrágio feminino restrito, a lei do divórcio, salário
igual para emprego igual – e ao triunfo da República. A
afluência às cerimónias fúnebres de março de 1935 e a
plêiade de personalidades a elas associadas representaram,
simultaneamente, o reconhecimento e a consagração do
seu valor intelectual, perpetuados na aguarela de Alfredo
Roque Gameiro, assim como indiciam as contradições e
complexidades do seu percurso, inviabilizando, até agora,
estudos mais completos e abrangentes.
Mais nenhuma mulher conseguiu a projeção que
Ana de Castro Osório teve durante quarenta anos e se
continuam a faltar respostas sobre a vida e obra desta
escritora, editora, pedagoga, publicista, republicana, feminista e periodista, o seu legado readquiriu visibilidade
e tem merecido reinterpretações parciais tantos anos
decorridos sobre o desaparecimento físico. As memórias
que terá escrito, intituladas Outrora(52), cujo paradeiro se

desconhece, assim como muito do espólio, preservado ou
disperso, ajudarão a completar o enorme puzzle que foi
esta vida tão intensa e invulgarmente vivida.
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de Castro Osório”, Vanguarda, p. 5, c. 1.
(5)
Na Coleção Castro Osório (Esp. N12), integrada no Arquivo
de Cultura Portuguesa Contemporânea da Biblioteca Nacional de Portugal, existem, ainda que nem todas estejam
completas, 159 cartas por si dirigidas ao pai (Esp. N12/8 e
N12/8-A) e 40 aos pais (Esp. N12/7), havendo mais 4 do pai
(Esp. N12/50) e 4 da mãe (Esp. N12/268) para a filha.
(6)
Na mesma Coleção há 41 cartas dirigidas, entre 1884 e
1932, à irmã por Alberto Osório de Castro (Esp. N12/253) e 3
a Paulino de Oliveira (Esp. N12/255). A correspondência de
Jerónimo Osório de Castro é mais abundante, vai de 1884 a
1933 e atinge quase meio milhar de cartas enviadas à mãe
(Esp. N12/303-Esp. N12/306), ao pai (Esp. N12/314-Esp.
N12/318) e à irmã (Esp. N12/261-Esp. N12/264), sendo
possível acompanhar o seu percurso enquanto militar em
Portugal, Índia, África e em França, onde integrou o C.E.P.
e o respetivo Tribunal Militar.
(7)
BNP, ACPC, Coleção Castro Osório, Esp. N12/4. Há, também,
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Antologia*
1. Tese Feminismo apresentada
no Congresso Nacional do Livre Pensamento
(“Congresso Nacional do Livre Pensamento”,
O Mundo, 22/04/1908, p. 3, col. 3)
“Reconhecimento da absoluta liberdade da mulher,
com relação ao exercício de todos os direitos individuais,
civis, políticos e profissionais, embora os livre pensadores
reconheçam que, na sociedade atual, o trabalho salariado,
especialmente promíscuo, é frequentemente incompatível
com a dignidade da mulher e com a missão natural no lar.
As primeiras aspirações feministas podem talvez,
no momento atual, resumir-se ao seguinte:
I – Educação intelectual, moral e física da mulher;
II – Igualdade entre os dois sexos, perante o Código
		Civil;
III – Direitos políticos da mulher;
A mulher, segundo a opinião de um notável pensador, é a educadora de todos os instantes. A ela compete
preparar as gerações futuras para um ideal de igualdade,
de fraternidade e de amor. Considerada a mulher sob o
ponto de vista educativo, a sua missão é tão grandiosa e
*Optou-se pela transcrição de textos publicados na imprensa por menos
acessíveis ao leitor.
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tão complexa, que de forma alguma se pode harmonizar
com a sua deprimente situação atual.
Portanto, como aspirações de futuro, o Congresso
consigna:
1.º - A mulher precisa, antes de tudo, ser convenien		 temente educada, para se poder desempenhar
		 da sua nobre tarefa.
		 a) A Federação do Livre Pensamento promo			 verá a criação de cursos noturnos, gratuitos,
			 para mulheres, regidos por mulheres reco			 nhecidamente livre pensadoras;
		 b) Nesses cursos serão admitidas mulheres de
			 todas as condições sociais, sem limite de
			 idade;
		 c) Fará a propaganda entre as operárias, com
			 o fim de as convencer de que é preciso que
			 se instruam e se eduquem, se quiserem ser
			 livres;
		 d) Criará bibliotecas feministas, destinadas a
			 desenvolver o interesse das mulheres pelas
			 artes, ciências e indústrias;
		 e) Criará, outrossim, cursos de ginástica sueca
			 para o sexo feminino;
		 f) Realizará conferências educativas, públicas,
			 em todas as escolas laicas onde existem
			 cursos femininos, sobre história das religiões,
			 astronomia, educação cívica, etc., que aper			 cebam as mulheres de armas naturais para

			 combater os dois grandes inimigos da socia			 bilidade universal: - Deus e o Jesuíta.
2.º - Às mulheres serão facultadas todas as profissões
		 que as habilitem a lutar contra a prostituição
		 e a miséria, sempre que lhes falte o apoio do
		 seu natural companheiro e amigo – o homem –
		 Como nem todas as mulheres casam, todas
		 devem saber trabalhar.
		 a) Para advogar causas femininas, admitir-se-ão
			 advogados do sexo feminino. Há segredos
			 que a mulher, por pudor, não revela a um
			 homem, e que, naturalmente e sem esforço,
			 desvenda a outra mulher. De resto, a missão
			 de advogado é de compatibilidade absoluta
			 com a bondade, a doçura, a indulgência
			 feminina.
3.º - Não deve a mulher ser considerada menor, em
		 caso algum, depois da maioridade legal para
		 ambos os sexos, exceto no caso de interdição.
		 a) A mãe terá, portanto, sobre os filhos, direitos
			 perfeitamente iguais aos do pai;
		 b) Em caso algum, salvo quando o procedi			 mento da mãe se torne indecoroso, o pai
			 poderá separá-la dos filhos, desde que ela
			 se oponha a essa separação;
		 c) Quando a mulher conceber fora da lei, que
			 se estabeleça liberdade absoluta de investi			 gação da paternidade, de maneira que não

74

75

Ana de Castro Osório (1872–1935)

2. Perfil biográfico de Ana de Castro Osório
- Álbum Republicano

			 seja ela a única responsável pela existência
			 do filho, e se imponha ao pai o dever de
			 contribuir para a sua criação e educação;
		 d) À mulher será concedido o direito de voto, não
			 se compreendendo por que motivo podem
			 usar desse direito todos os homens, embora
			 ignorantes, e ele seja recusado a mulheres
			 de reconhecida capacidade intelectual e
			 moral. Nalguns pontos dos Estados Unidos
			 da América, onde a mulher é eleitora, os
			 costumes têm notavelmente melhorado. A
			 mulher deve ser eleitora e elegível.
		 e) As mulheres poderão dispor livremente dos
			 seus bens próprios, adquiridos, doados ou
			 herdados, sem precisarem de autorização
			 dos maridos;
		 f) Da mesma forma, disporão das suas férias as
			 operárias, não podendo os maridos receber			 -lhas, senão com declaração prévia das inte			 ressadas.
4.º - O divórcio, como está estabelecido na lei fran		 cesa, impõe-se, sendo a indissolubilidade do
		 matrimónio um atentado gravíssimo à liber		 dade e à dignidade, tanto do homem como da
		mulher.”

“D. Ana de Castro Osório
Nasceu em S. Julião de Mangualde (Azurara da Beira)
a 18 de junho de 1872. Escritora distintíssima e em extremo
conceituosa, desde longa data que se dedica à evangelização dos espíritos infantis por meio do livro. A sua obra
Para as Crianças é, no género, um dos trabalhos mais completos de biblioteca, merecendo ainda especial destaque
A minha Pátria e A boa mãe, os seus dois últimos volumes
aprovados superiormente para prémios nas escolas oficiais.
Casada com Paulino de Oliveira, um admirável combatente
republicano, segue, como seu marido, os ideais sagrados
da Democracia, devendo-se à sua arrojada iniciativa a
constituição recente da Liga Republicana das Mulheres
Portuguesas, de que há a esperar os mais generosos resultados.”
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3. O divórcio

“A questão atual
O divórcio está em plena discussão entre nós. De há
muito que ele apaixona as opiniões, especialmente interessando as mulheres que nele veem uma libertação,
não pessoal, porque a maioria das que o reclamam não o
quereriam usar, mas coletiva.
Realmente o casamento indissolúvel é uma servidão
para a mulher, que fora dele não encontra senão desprezo
e vergonha.
O homem, desembaraçado por qualquer forma da
esposa legítima, não encontra na sociedade reparo nem
crítica; pode até apresentar a sua nova companheira,
que muita gente, embora o saiba casado legalmente com
outra, fechará os olhos e fingirá pudicamente não o saber.
À mulher não é dada essa liberdade. Separada do
marido, mesmo que o culpado seja ele, é um motivo de
escândalo para a sociedade, é uma vítima de desconfiança
e más-línguas, é, na verdade, uma desgraçada, se não tiver
a ampará-la o prestígio da fortuna, da família, ou de um
muito grande e excecional valor intelectual.

E ainda assim… desculpam, mas não esquecem.
O divórcio é, principalmente, uma questão de interesse feminino; por isso não existe, na Europa, nos três
países de raça latina onde a mulher pela sua ignorância e
passividade menos cuida dos seus interesses.
O divórcio não traz os maus casamentos; pelo contrário, o divórcio remediará os maus que já existem ou
venham a existir. Não chega a compreender-se o motivo
por que há de ser contrariada essa lei, que não desviará
da igreja um único crente. Libertará os indiferentes e os
irreligiosos; e que importaria aos católicos praticantes e
fervorosos que os que não têm as suas crenças, ou as têm
tão frouxas que preferem as alegrias e paz terrenas às
alegrias celestiais, se separem civilmente e civilmente se
tornem a casar?
Os escrupulosos não o farão, continuando a aceitar
como lei a indissolubilidade do casamento, orientando-se
pelo critério que presidiu ao Concílio de Trento, onde foi
decretada por maioria, que não por unanimidade.
Nós devíamos pertencer a uma época em que já mal
se pudesse compreender o fanatismo das paixões extremas, mas… ainda estamos muito longe desse tempo ideal
em que cada um tenha o direito de pensar, sentir, crer e
descrer perfeitamente à vontade, sem ter que dar satisfação aos vizinhos, aos conhecidos, aos amigos, e até aos
inimigos.
Chega a parecer incrível que no princípio do século
vinte, depois dos séculos das luzes e da ciência positiva,
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3.1. Artigo de Ana de Castro Osório
no jornal Paiz (Rio de Janeiro)
(“Jornal da Mulher”, O Mundo,
16/12/1908, p. 5, cols. 1-6)
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o nível intelectual e moral da grande maioria da família
humana esteja tão baixo, que se possa discutir uma liberdade individual, desde que ela não afete a coletividade,
como o divórcio não afeta.
Quando olhamos para trás e vemos o caminho tortuoso e vário que a humanidade vem seguindo, chegando nas
suas curvas quase a tocar-se e a parecer regressiva, não
devemos desanimar. Vamos sempre caminhando, e embora
às vezes pareça que voltamos atrás, se bem observarmos a
linha ascendente, veremos que foi apenas um desvio para
contornar a dificuldade.
Eis o caso do divórcio. As civilizações antigas tiveram
o divórcio nas suas leis, mas o divórcio praticado em
Roma e na Grécia não era sempre de molde a dignificar a
mulher, antes a considerá-la como uma cousa, um animal
pertencente ao marido, ao senhor, ao pai de família.
Por isso os judeus usavam o repúdio, como o usaram
e usam muitos povos em que a mulher continua a ser um
ente inferior ao seu companheiro. O repúdio, que foi aceite
pela igreja, e usado interesseiramente por muitos nobres
e reis, era um vexame para a mulher, que não tinha igual
direito sobre o marido.
Por isso a indissolubilidade do casamento foi, por momentos, o interesse da mulher que a igreja salvaguardava.
Mas esse tempo passou. A mulher que pela educação
pertence à civilização europeia, seja embora americana,
asiática ou africana, está hoje num ponto em que o divórcio lhe deve ser dado como uma garantia de dignidade

pessoal. Chegamos, pois, a uma volta do caminho em que
os nossos interesses se tocam, na aparência, com os interesses da humanidade de há centenares de anos.
Mas é só na aparência, porque, no fundo verdadeiro
da questão, a mulher reclamando hoje o divórcio, não
aceita o repúdio, nem reclama a antiga lei, que a punha ou
tirava dos braços do marido consoante a vontade do pai,
do esposo, do irmão, do chefe de família, enfim.
Não! O divórcio hoje é uma condição de felicidade
e um direito à sagrada liberdade individual!
Como sempre, querendo defender-se uma opinião
que tem pouca defesa, alega-se o interesse comprometido
dos filhos. Mas os pobres filhos de casais em luta contínua,
irritante e desmoralizadora, não serão muito mais mal-educados por exemplo do que por uma separação digna,
séria e legal? E a situação dos filhos de cônjuges separados
de pessoas e bens será mais vantajosa do que a dos divorciados?!
Não me parece.
O divórcio é um triste remédio a um grande mal, que
é a união dos dois seres que não se amam porque nunca se
amaram e um acaso os reuniu, ou porque se deixaram de
amar, de se tolerar mesmo.
Além do projeto para que a lei do divórcio seja
decretada em Portugal, pela segunda vez apresentada em
cortes pelo deputado dr. Roboredo de Sampaio, caiu-nos
no meio da discussão um livro ‘Casamento e divórcio’, do
sr. Alberto Bramão.
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(“Jornal da Mulher”, O Mundo,
19/01/1909, p. 5, cols. 1-3)

“A propaganda do ‘Jornal da Mulher’ em favor do
divórcio
Minha amiga. – Obrigada pela referência que veio
hoje no Jornal da Mulher à minha propaganda em favor
do divórcio. É pena que não haja aí, no Mundo, lugar para
abrir o plebiscito que aconselha F. e que teria a vantagem
de nos pôr em comunicação com muitas mulheres que
lendo só esse jornal não terão talvez ensejo de seguir em
outros esta propaganda em seu favor. Não descreia da
inteligência, da energia e boa vontade da mulher portuguesa. Ao contrário de v. eu creio profundamente que a
mulher do nosso país compreende esta propaganda e no
silêncio da sua alma e na modéstia do seu lar, nos secunda.
A resposta por ela dada não a poderemos nós, talvez
conhecer, mas poderão tê-la os que daqui a dez ou vinte
anos virem os filhos por ela educados.
A prova de que a mulher portuguesa é hoje um ser
pensante e autónomo, que encolhe os ombros indiferente
às críticas azedas e espirituosas dos reacionários de todos
os partidos, está na fundação da Liga Republicana das
Mulheres Portuguesas, que apenas moralmente fundada –
pois que ainda não foram apresentados e votados os seus
estatutos, já feitos, - conta centenares de associadas que
para ela tem vindo espontaneamente, com todo o entusiasmo dos verdadeiros crentes.
Ao contrário, de v. minha cara amiga, eu creio na
ação da mulher do nosso país libertada de preconceitos
ridículos, como forte pela inteligência e pelo trabalho,
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Como o assunto é sempre de interesse para todos os
que seguem inteligentemente o desenrolar das questões
sociais, que tão abalada trazem a alma moderna, não deixarei de voltar a falar na questão, que a seu favor tem já
entre nós mais estes dois defensores, que mal podem ser
contestados à luz da razão, da história, da crença e da
legalidade.
No entanto, estou convencida que o divórcio não
será sequer discutido nas câmaras, nesta legislatura,
como o não será nestes anos mais chegados, pelo simples
motivo de que a mulher, a quem ele sobretudo beneficia,
ainda o não pede, nem deseja, nem talvez merece, senão
em pequena minoria, em Portugal.
O que não quer dizer que fosse mal escolhido o
momento para levantar a questão. Pelo contrário, é preciso
não esquecer o tempo que as ideias levam a familiarizar-se
com os espíritos, e o tempo que é necessário para que
a minoria se convença de uma cousa que, enquanto é
apenas opinião de meia dúzia, lhe parece um absurdo,
um contrassenso e até um crime, e em passando a ser a
opinião de muitos, é… uma rutila verdade.”

3.2. O divórcio - Carta de Ana de Castro Osório
publicada em O Mundo
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para a renovação necessária da sociedade portuguesa. Digo
mais: se todas nós tivéssemos esta mesma condição que
me anima e faz prosseguir na luta, estou convencida que
não havia montanhas de preconceitos, nem de ódios, nem
de reacionarismos, que não fossemos capaz de remover.
E para terminar com uma boa notícia, dir-lhe-ei
ainda que a questão do divórcio é uma das que entram no
plano da Liga estudar, assim como todas as leis que nos
dizem respeito.
Não há pois razão para desanimar. Não é assim?
Até breve.
Sempre etc., Ana de Castro Osório.”

3.3. O divórcio: nova carta
de Ana de Castro Osório
(“A propaganda do Jornal da Mulher em favor da questão
do divórcio - Uma carta da sr.ª D. Ana de Castro Osório”,
O Mundo, 27/01/1909, p. 5, cols. 3-7)
“Minha amiga – [1]9-1-909.
(…)
Aí pelas alturas de 97 defendi eu o divórcio no Repórter, v. há de lembrar-se, onde escrevia então a Guiomar
Torrezão. Nesses artigos, assinados por Ann Moore, advoguei
o divórcio. Apesar de ser então solteira já tinha decidido casar, o que nada influiu na minha maneira de pensar.
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É que, como bem sabe, o meu casamento corresponde ao
único tipo em que se pode passar sem o divórcio, como lei
de segurança. Mas não me dê a prioridade da campanha
(…).
E… vamos a factos e à prática, que é mais urgente
do que as palavras. Faça-me você o favor de dizer na sua
secção que todas as mulheres que estiverem de acordo
com a propaganda sobre o divórcio aguardem um pouco
a definitiva instalação da Liga Republicana das Mulheres
Portuguesas, para secundarem os seus esforços, fazendo
assinar um plebiscito que se espalhará por todo o País a
pedir a discussão da lei do divórcio, nas próximas câmaras
(se acaso se abrirem…).
Qualquer que seja o seu partido, todas as que desejarem que o divórcio se converta em lei do país, poderão
secundar o nosso movimento.
Que o divórcio é uma necessidade, já não se discute.
O que precisamos é ligar todos os esforços para obrigar as
ronceiras molas governativas a moverem-se nesse sentido.
E que os senhores fanáticos se convençam de que nós
não atentamos contra a indissolubilidade das suas santas
uniões, o que queremos é que deem liberdade aos que
não desejam ir para o céu com as palmas do martírio e
pretendem viver na terra uma vida sossegada e honesta.
E adeus! Desculpe a maçada e creia-me amiga certa,
Ana de Castro Osório.”
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3.4. O divórcio: artigo de Ana de Castro Osório

“A lei do divórcio
Hão de lembrar-se… Quando começámos a fazer a
propaganda desta lei, que achamos das mais justas e moralizadoras, impedindo, o mais possível essa abominação
que é o adultério, tanto em prática nas católicas sociedades
e tão vulgar nas famílias ortodoxas; essa lei que salva
milhares de criaturas da situação vexante de se encontrarem
na vida, sem pai nem mãe legais… Hão de lembrar-se. A
sociedade setubalense mais composta e mais grave arrebitou as orelhas farejando escândalo.
As velhas beatas cacarejavam de casa em casa,
perguntando bisbilhoteiras: - se era então certo nós querermos divorciar-nos.
Porque estas santas criaturinhas não admitem que
desinteressadamente e nobremente alguém se interesse por
uma ideia de justiça sem que dali lhe venha lucro ou benefício próprio. Torpes consciências, vilíssimas gentalhas!
Nada nos faltou como comentário vesgo à nossa propaganda; nem as linguarices das velhas, nem os olhares de
soslaio das moças, nem os artigos dos jornais reacionários,
nem os vitupérios de Benevenulo e quejandos nem as
infames cartas anónimas e nem mesmo a voz trovejante
dos discípulos de Loiola, que do púlpito da Anunciada
apontavam o nosso nome maldito à execração dos fiéis…

Impassíveis, fortes na segurança altiva da nossa
consciência, continuámos na nossa propaganda, que tínhamos, e temos, como muito mais moralizadora e muito
mais honesta do que o bichanar pecados diante das rótulas
do confessionário.
De resto, sempre o dissemos, a quem repugnar um
segundo casamento civil, para não ir de encontro aos preceitos de Roma, que não se case, mas não queira impedir
que os outros legalizem uniões que não deixam de se fazer,
lançando a sociedade na mais absoluta confusão.
Os intransigentes mantenham-se firmes na altivez
do seu protesto, mas deixem caminhar os que não estão já
bem nesse lugar de obediência passiva aos dogmas.
Assim falámos sempre, contando que a República, e
só ela, ouviria os nossos protestos e razões.
A República veio, finalmente! E, com a República,
algumas leis que mais necessárias se tornavam para que o
país pudesse seguir a sua marcha triunfal para a civilização.
Temos, pois, a lei do divórcio, e, dentro das formas
legislativas, uma das melhores, das mais liberais.
Todos ficámos satisfeitos, principalmente aqueles
que viram assim triunfantes as suas ideias, frutificando a
sua propaganda.
Mas quem ficou mais satisfeito e quem mais alvoroçadamente correu ao advogado, uma hora depois da lei
publicada, de procuração em punho, reclamando o rompimento das cadeias que o vexavam, abençoando a obra
magnífica da República triunfante, sabem quem foi?…
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(O Radical, 13/11/1910)
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Um redator do extinto Portugal, desse mesmo
Portugal cristianíssimo que nos criticou piedosamente,
com sumo agrado de beatas e fradaria triunfante, por
reclamarmos, em nome da moral social, a lei do divórcio.
E digam lá que a coerência, a lógica e a honestidade
não existiam, imaculadas, no partido monárquico e católico que em nome da nossa razão e da nossa consciência
atacámos, sem medo, na oposição, e não deixaremos de
combater hoje, e sempre, na certeza de que não é – como
alguns afirmam – uma seita morta, mas apenas atordoada
com o choque que foi rude e inesperado.
Ana de Castro Osório”

“A mulher perante a lei
Não se pode dizer que a mulher portuguesa tenha,
neste momento, razão de queixa, sob o ponto de vista das
suas reclamações sociais.
O que pedimos nós ao homem, considerado no seu
papel antipático de senhor e tirano?
Igualdade de direitos e de deveres.

Ora é exatamente igualdade de direitos e de deveres
que o homem nos concede, igualando-nos perante a lei…
condenatória.
Certamente não é pela galantaria nem pela justiça
que se manifesta a generosidade masculina em frente
da questão feminista; mas, nunca foi pela bondade, pela
razão, nem pela inteligente compreensão dos direitos
alheios, que os senhores se viram compelidos a dar as
liberdades que os povos escravizados lhes reclamaram,
primeiro timidamente, depois com a altivez que dá a força
da razão…
Perante a lei, o que somos nós, as mulheres, neste
país ideal onde floresce a laranjeira e o céu raro despe a
túnica de gala azul e oiro?
Perante a lei somos iguais aos menores e aos loucos
como casadas; e, se como solteiras ou viúvas, temos mais
alguns direitos e liberdades sociais e civis, temos ainda a
classificação política de párias, concorrendo com o nosso
trabalho e o nosso dinheiro para o Estado em que nenhuma
influência direta podemos exercer.
Mas toda esta desigualdade e injustiça masculina
desaparece[m] perante a lei penal.
Então sim, então somos iguais aos homens, deixamos
de ser menores, inferiores, doentes, incapazes, então…
para sofrer as penalidades do código somos iguais aos
nossos irmãos… no crime.
Se a mulher não fosse, pela ancestralidade da educação e dos costumes, uma escrava moral do preconceito,
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4. Em defesa de Maria Veleda, julgada
no Tribunal da Boa-Hora por artigo considerado
ofensivo para com a rainha D. Amélia
(A República, 17/03/1909, p. 1, cols. 5-6)
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se ela tivesse bem desenvolvida e bem nítida na sua alma
a noção da liberdade e a ânsia do triunfo, teria pensado há
muito na injustiça de que é vítima e escolheria tranquilamente um lugar na galeria dos criminosos célebres, que é
o único onde a igualam ao seu senhor e amo.
A lei é, como se vê, uma instigadora do crime.
Eis o motivo por que a notícia do processo movido
contra a distinta escritora e polemista intemerata, Maria
Veleda, não causou desgosto e sim nos orgulhou a todas
nós, as mulheres liberais.
Por um artigo, aliás magnificamente escrito, em que
o sr. dr. delegado do ministério público, como fiscal da lei,
que não como colega da distinta publicista, supôs haver
ofensas à sr.ª D. Amélia de Orleães e incitamento ao ódio
contra aquela senhora, nós vamos ter um verdadeiro
triunfo feminista.
É discutindo os preconceitos que eles realmente se
nos apresentam ridículos e balofos, como ideias mumificadas duma outra idade.
É agitando a opinião pública que se despertam as
consciências adormecidas pela ação nefasta do rotineirismo.
É encarando resolutamente o perigo que ele a
maior parte das vezes se converte em papão ridículo, em
sombra, em coisa alguma.
Quem vai responder no tribunal da Boa-Hora, na próxima 4.ª feira 17 de março (a cinco dias da abertura oficial
da primavera, na folhinha), não é Maria Veleda a escritora
distintíssima, a professora ilustrada, a mãe apaixonada, a

educadora consciente, a jornalista, a polemista, a conferente…
Não! Quem vai responder é a mulher!
Isto é; quem aparece diante dos julgadores levantando a cabeça honrada com a distinção que é conferida ao
nosso sexo coletivamente, é a feminista, é a combatente,
a reivindicadora dos nossos direitos.
Já que a lei nos expulsa com soberba da tribuna do
juiz, da mesa do advogado, das cadeiras dos jurados e até
do lugar de escrivão e de oficial de diligências, nós tomamos
com dignidade e até com orgulho, o lugar de vítimas, que
se rebelam, que é o que na sociedade tem agora o nosso
sexo, neste acordar da consciência feminina, cansada de
injustiças, cansada de sofrimento inútil.
Vamos assistir ao espetáculo curioso de ver como
a lei considerando a mulher um ser nulo, politicamente
falando, vai julgar uma mulher pelo crime que tem por
corpo de delito o artigo em que, apenas sob o ponto de
vista político, se encara a figura régia da sr.ª D. Amélia de
Orleães.
O absurdo é cada vez menos permitido à razão
humana, e absurdo é por certo este que nos põe em
igualdade de circunstâncias perante o público para quem
escrevemos e perante a lei penal que nos chama à responsabilidade do que dizemos, e nos coloca na sociedade e na
família como uns entes inferiores ao homem, por mais que
isso nos repugne e por mais que ele hoje queira atenuar
a brutalidade das leis trogloditas que nos governam,

90

91

Ana de Castro Osório (1872–1935)

“O Congresso do Partido Republicano - (…) - Entra
na sala do Congresso a sr.ª D. Ana de Castro Osório - A
assembleia faz-lhe uma Ovação entusiástica
O sr. dr. Pereira Osório comunica à assembleia do
Congresso que está presente a ex.ma sr.ª D. Ana de Castro
Osório, a qual correspondendo ao convite do Congresso,
vem tomar parte nos trabalhos da assembleia.
É então que todos os congressistas como movidos
por uma mola se erguem numa delirante salva de palmas,
soltando-se muitos vivas à Liga Republicana das Mulheres
Portuguesas, a D. Ana de Castro Osório e ao Partido Republicano.
(…)

As mulheres no congresso - O discurso de D. Ana
de Castro Osório
A ilustre escritora, que é a alma do movimento
feminista em Portugal, entrou na sala do Congresso, sendo
muito saudada com palmas e vivas.
Usando da palavra, a sr.ª D. Ana de Castro Osório
profere o discurso seguinte:
‘Estou aqui, não em meu nome, mas em nome dos
princípios, em nome de todas as mulheres. Porque o
feminismo, como todas as questões sociais, é universal.
Se o movimento não tem uniformidade, e há povos, como
a Inglaterra e a Suécia, onde a mulher está mais adiantada
e pela educação e pelo respeito mereceu a camaradagem
dos homens, e outros, como o nosso, em que mal despertaram do seu sonho de séculos, é certo que se pres[s]ente
em todo o mundo. Nos congressos feministas aparecem
mulheres de todas as cores e raças e na própria China,
onde se nos afigura tão atrasada, tão frágil, tão fechada
como um pagode de porcelana, com figurinhas estudadas,
até na China a mulher trabalha na conquista dos seus
direitos, tem jornais, faz a sua propaganda. Não somos
nós, as mulheres, que devemos ficar honradas com as
vossas resoluções, mas vós, que afirmastes mais uma vez
que só a República pode trazer ao nosso país uma atmosfera alta de moralidade e justiça. Há muita gente que diz
não se poder dar à mulher os seus direitos, não porque
se não devessem dar, mas porque não está educada para
os ter.
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vexados por uma superioridade que em sua consciência
não podem reconhecer-se.
É com curiosidade e também com orgulho que todas
as mulheres conscientes aguardam o julgamento do dia
17 como uma verdadeira lição de feminismo, que será
perdida.”

5. Intervenção no Congresso
do Partido Republicano de 1909
(A República, Suplemento ao N.º 331,
25/04/1909, p. 1)
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Também o mesmo se diz ao povo e nós queremos
dar-lhe a República. Nós fomos principalmente escravizadas na lei. A vida social dá um conjunto disparatado.
Assistimos hoje em Portugal ao triunfo completo da influência da mulher na política por processos sórdidos, duma
maneira vexatória para os homens e não menos para nós.
Temos um rei menino governado pela mãe beata e um
ministro trôpego que é um instrumento dócil nas mãos de
uma mulher de muito maior energia e habilidade do que ele.
No entanto, essas mulheres, como os reis constitucionais,
não se podem chamar à responsabilidade dos seus atos,
porque são mulheres.
Porque perante a lei somos tuteladas, eternas menores, fazemos hoje a propaganda do divórcio, visto ele
impor-se como lei das mais justas e necessárias. Mas queremos que se complete que se dê à mulher a administração
dos seus bens, como do dinheiro ganho pelo seu trabalho;
que o código civil seja estudado e remodelado, de forma
a não ficar essa vergonha social que dá aos pais todos os
direitos do casamento, fazendo da mãe um ser ridículo,
inútil civilmente o que não é justo é que só a mãe possa
ser obrigada a criar os filhos, ela que tem menos meios de
poder auferir dinheiro que lhe permita uma vida honesta
e digna, quando a culpa, se culpa é, pertence aos dois.
Queremos a mulher igualada nas leis com deveres
e encargos; também é vexatório para nós que a lei civil
não nos permita ser testemunhas de registos civis de nascimento e casamento, só o podendo ser nos religiosos.

Queremos encargos, mas queremos também direitos.
Queremos entrar no júri em igualdade de circunstâncias
com o homem pelo menos nos crimes em que se julguem
mulheres e crianças.
Tendo o direito de ser rés, devemos ter o direito
de ser advogadas, e juízes, aliás a justiça é uma coisa
bifronte e injusta’.”
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6. As leis: texto de Ana de Castro Osório
sobre a paternidade
(“Jornal da Mulher”, O Mundo, 14/07/1909,
p. 5, cols. 1-2)
“À procura da paternidade
Tanto para o homem como para a mulher se deve
advogar a lei que se chama – da procura da paternidade
– assim como há já a da maternidade ilegítima. Vejam
como a sociedade tem sido injusta e cruel para a mulher.
Até nesta lei se vê bem que os códigos foram feitos pelos
homens e só para seu benefício, dando-se-lhe todas as
garantias na vida, entregando-se-lhe todos os lugares,
facultando-lhe todos os meios de obter o dinheiro, que é a
mola principal das sociedades contemporâneas; sendo ele
pelos costumes, e pela certeza da impunidade, o principal
culpado na procriação ilegal, é ainda ele o protegido, é

Ana de Castro Osório (1872–1935)

ainda ele o que pode fugir à responsabilidade de criar e
educar um filho, que é tanto dele como da desgraçada,
que depois de o ter fica perdida para a sociedade, e sobretudo fica com um encargo que pela sua situação de
inferioridade lhe é penoso sustentar.
Por isso a mulher nunca devia ligar-se a um homem
sem ter a certeza legal de que o filho ou filhos que dessa
união viessem teriam o direito à proteção paterna em
igualdade de circunstâncias com a mãe, porque não devemos querer privilégios, que são sempre odiosos. E privilégio
odioso é esse de se instituir a lei da procura da maternidade, sem a procura da paternidade. Se os homens se
queriam proteger uns aos outros no seu crime, porque em
geral os criminosos são solidários – e na questão sexual
os homens são réus de muitas culpas – fundassem então
casas onde os filhos sem pais pudessem ter abrigo, conforto
e educação e nas quais as mães que também quisessem
ou pudessem tomar a responsabilidade do seu ato os
confiassem.
E sobretudo não fizessem uma lei moral tão diferente
que torna criminosa a mulher que apenas foi cúmplice do
homem, enquanto ele fica puro e honesto como era.
Ana de Castro Osório”
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7. Palavras na sessão solene na sede da Liga
para inauguração de um quadro contendo os retratos
dos três republicanos responsáveis pela sua fundação
(O Mundo, 23/05/1910, p. 2, cols. 3-4)
“Na Liga Republicana das Mulheres (…) D. Ana de
Castro Osório
Justifica a homenagem prestada pela Liga aos três
republicanos cujos retratos foram inaugurados. Os três
acompanharam a importante coletividade desde a sua
fundação, animando as iniciadoras, assistindo à sessão
inaugural e ainda à do primeiro aniversário. Demonstra a
razão de ser do ideal político da Liga. Sendo essencialmente
e antes de tudo uma agremiação feminista, é também
essencialmente republicana; porque só a República concederá à mulher a sua libertação política. A este respeito
cita o que acaba de suceder em França, onde o feminismo
pela adesão à ideia republicana, conseguiu um número de
deputados considerável que no parlamento hão de pugnar
pela sua causa. Proclamando a educação democrática
da família como uma necessidade para a depuração do
ambiente político, mostra como essa educação, para ser
salutar, deve ter por base a harmonia entre os indivíduos
que constituem essa família. Exemplificando, cita a igualdade de pensamentos e propósitos que se encontra na
família do dr. Bernardino Machado, na qual desde o chefe
à esposa e filhos todos professam o ideal republicano.”
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8. Representação ao Governo Provisório
da República

“Reclamações Feministas - A Liga Republicana das
Mulheres em ação
Reuniu ontem, às 9 horas da noite, na sua sede, a
assembleia geral da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, para apreciar a representação que aquela ilustre
coletividade vai entregar hoje ao presidente do governo
provisório da República. À sessão presidiu a distinta escritora sr.ª D. Ana de Castro Osório, secretariada pelas sr.as
D. Maria Laura Monteiro Torres e D. Inês da Conceição. A sr.a
presidente abriu os trabalhos com uma calorosa saudação
ao novo regime, dando em seguida a palavra à sr.ª D. Maria
Veleda, que se congratulou pelo advento da República,
dentro da qual espera que hão de ter realidade as generosas aspirações e sublimes ideais, sempre propagados e
inalteravelmente defendidos pela Liga Republicana das
Mulheres Portuguesas.
(…)
Findos os trabalhos da 1.ª parte da ordem da noite,
a sr.ª D. Ana de Castro Osório fez a leitura da representação que hoje deve ser entregue ao sr. presidente do
governo provisório. É um documento extenso, primorosamente redigido, estabelecendo princípios de política e
sociologia, aplicáveis sem o menor inconveniente, antes

como satisfação de rigorosa justiça, ao levantamento do
nível social da mulher. A assembleia, que foi uma das mais
numerosas da Liga, ouviu com o maior agrado e aplaudiu
com merecido entusiasmo o magnífico trabalho da sr.ª D.
Ana de Castro Osório. Essa representação, consubstancia
as seguintes reclamações:
Revisão do Código Civil, principalmente a parte que
respeita à mulher na família e na sociedade. Estabelecimento de direitos iguais para os homens e mulheres à
posse dos filhos. Investigação da paternidade dos filhos
não perfilhados. Conferir às mulheres o direito de testemunhar em todos os atos públicos e de estarem em juízo
sem licença dos maridos e com procuração de outrem.
Que o júri seja composto dos dois sexos quando tenha de
julgar mulheres. Que seja concedido voto às mulheres que
pela sua independência como proprietárias, comerciantes,
industriais, professoras, etc. devam intervir na administração do Estado. Que se lhes conceda a faculdade de
elegíveis para cargos municipais e de assistência pública
e permita o acesso a carreiras burocráticas e ao professorado superior. Que se promulgue a lei do divórcio e seja
abolida a legalização da prostituição.
Aprovada a representação, foi nomeada a comissão
que hoje à 1 hora da tarde, há de ir entregá-la ao chefe
do governo, sendo essa comissão composta da mesa, direção e presidente do núcleo da Liga na Luz. Falaram ainda
as sr.as D. Maria Veleda e D. Virgínia Quaresma, sendo em
seguida encerrada a sessão.”
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(O Mundo, 27/10/1910, p. 3, col. 7)
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9. O sufrágio feminino

“Sufrágio feminino
Lemos… e se não o lêssemos não acreditaríamos,
por vir escrito no jornal de Machado Santos, no jornal
que dentro da República triunfante vem para a extrema-esquerda, onde nós, as mulheres conscientes, estivemos
ontem e estamos hoje e amanhã, e sempre, porque somos,
mais do que ninguém, as vítimas das leis e das convenções
sociais.
E lemos, numa crónica que queria ser literária e não
ia muito além da rudeza de quem ainda tem pela mulher a
noção bárbara da superioridade do sexo masculino, a que
tem a suprema honra de pertencer: que as madamas de
cá não pensam nas reivindicações feministas, não querem
o voto, não sabem sequer onde têm a cara; pensando
somente nas modas… fora da moda e nos namoros.
Pois enganou-se o cronista. Algumas mulheres portuguesas sabem tanto, ou mais do que os homens, o que é
a República; trabalharam por ela, tanto ou mais conscienciosamente do que trabalharam os homens; e julgam-se,
tanto como eles, no direito de reclamar o voto, pelo
menos concedido àquelas que trabalham e lutam pela vida

honestamente contribuindo com o seu dinheiro para o
Estado, como se homens fossem.
A prova de que as madamas de cá alguma noção
têm do que sejam as reivindicações feministas é que ao
Governo da República elas foram apresentadas por uma
comissão de senhoras, que representavam a vontade de
mais de mil outras que fazem parte da Liga Republicana
das Mulheres Portuguesas.
Não leu o cronista essa representação publicada
por extenso no 1.º número deste jornal, o que por modo
algum nos surpreende. Espíritos superiores não descem
até à pequenez de ouvir a voz dos que não têm direitos
sociais e muito menos se baixam até às colunas mal impressas dum pobre semanário provinciano.
Não conhece o cronista o trabalho de propaganda
das mulheres republicanas – não admira! Há muitos homens
para quem só existe a mulher no sentido bestial do vocábulo, encubram-se embora com frases mais corretas.
Há muitos homens que só conhecem a mulher figurino barato, ou caro, das modas ridículas, a mulher que
só por ideal tem o namoro… E, no entanto, se essa mulher
é ainda a maioria entre nós é porque assim a quer, a
procura, e a distingue, o homem, tão inferior, ou mais
do que ela própria, que não pode ser responsável, visto
que é a primeira vítima da falta de educação que lhe
regateiam.
Mas não suponha o amável cronista que nos surpreendem as suas palavras.
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(O Radical, 20/11/1910,
p. 1, cols. 2-3)
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De modo algum. Contávamos com elas e até com
piores.
A República portuguesa não nos surpreenderá também, com o seu desprezo e esquecimento, porque ela não
fará mais do que reeditar o que em todos os tempos têm
feito os homens após as revoluções, para as quais, aliás,
a mulher trabalhou, preparando os espíritos, educando as
almas juvenis, propagandeando com paixão, como só ela
é capaz de o fazer.
Trabalhámos pela República, nós! Temos tanto mais
honra em o dizer quanto é certo que nunca o fizemos iludidas
na esperança de que a situação do nosso sexo mudaria
logo com a mudança de regímen…
Trabalhámos contando já que na hora do triunfo o
nosso lugar seria… onde estamos, e onde ficaremos ainda
por muito tempo, reclamando direitos para o nosso sexo,
auxiliando a mulher nossa colega, fazendo propaganda da
sua educação, pugnando pela sua libertação.
E se a maioria das mulheres entre nós se conserva no
lugar inferior que o cronista lhe marca, respondemos-lhe
com altiva dignidade: que também os homens, na sua
grande maioria, não estão muito acima dessa craveira
ridícula. Mas nós, em vez de nos regozijarmos e de os
mostrarmos como se nos mostram em toda a sua inferioridade, lamentamos somente que no nosso país a média
intelectual ande tão baixa.
Ana de Castro Osório”
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9.2. O sufrágio feminino:
Crítica a António José de Almeida
(O Radical, 19/03/1911)
“A mulher na lei eleitoral
Saiu, finalmente, a lei eleitoral. Como já o esperávamos, o voto feminino não foi sequer nela estabelecido, como princípio progressivo e democrático.
Como o prevíamos, a mulher continua a ser na
República um valor nulo, para não dizer negativo.
A mulher paga impostos como o homem, a mulher pode negociar como o homem, a mulher é médica
como o homem, a mulher é a professora, é a educadora,
é a dirigente de muitas casas e indústrias, a mulher
pode ser tudo… menos cidadã livre duma pátria livre.
Como as praças de pré, os indigentes, os pronunciados por crimes não julgados, os interditos, os falidos,
os portugueses por naturalização, - as mulheres, sejam
elas quais forem, não têm uma só voz que corresponda
a um voto!
Nós já o prevíamos e por isso nem sequer nos
indignámos, porque a República, nesse ponto, já não
nos podia dar nenhuma surpresa.
Quando o sr. dr. António José de Almeida lançou
a ideia de que as mulheres republicanas se juntassem
numa Liga de propaganda política, teve a amabilidade
de pensar no nosso nome para encetarmos os primeiros
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trabalhos da agremiação. Nessa ocasião dissemos a s. ex.ª
o mesmo que lhe dizemos hoje: - politicamente, a República será para os senhores; nós continuaremos a ser dentro
dela o que somos hoje, com algumas modificações nas leis
que não poderão deixar de ser modernizadas pela força
das circunstâncias. Nós somos mulheres, quer dizer: na
sociedade constituída criaturas sem direitos políticos nem
civis; a República – governo olhará para nós com o desdém
com que os governos monárquicos nos têm sempre olhado.
No entanto, como dentro do regímen atual nada poderemos
avançar coletivamente, nem o povo receberá instrução e
educação, nem as leis serão ao de leve modificadas, nem
o dinheiro passará das unhas aduncas da burguesia afidalgada e das do seu rei; como o princípio monárquico só por
si é um vexame para todo o ente humano que se preza
de ser digno e altivo; como todo o país sofre desta asfixia
moral que nos avilta, e que anula todos os nossos bons
impulsos, gafando todos os caracteres e aniquilando todas
as boas vontades, estarei ao vosso lado, falarei às mulheres
liberais, dir-lhes-ei o caminho que leva à República, que é
uma ‘etapa’ vencida para mais útil caminhada.
‘Mas faço-o na certeza de que receberemos a resposta que a primeira república francesa deu às mulheres
que a ajudaram a fazer…’.
O sr. dr. António José d’Almeida protestou que tal
não sucederia, porque ele era fiador do partido republicano perante a Liga política que desejava se formasse. E
o que nos disse particularmente, proclamou-o na primeira

reunião da Liga num magnífico discurso que a direção fez
publicar na revista A Mulher e a Criança, órgão da mesma
agremiação.
Apesar das suas promessas, confirmadas pelos srs.
drs. Bernardino Machado e Magalhães Lima, nessa reunião,
e pelo congresso realizado aqui mesmo nesta cidade de
Setúbal, duvidámos sempre… Não se conhece baldamente
a história dos povos, que por seu turno raro fazem obra
inédita, apesar de tudo o levar a esperar quando as modificações políticas ocorrem numa hora já adiantada da
civilização.
A confirmação da nossa dúvida aí temos na lei eleitoral onde a mulher foi esquecida pelo próprio sr. dr. António
José d’Almeida, sem a mais ligeira sombra de atenção
pelas promessas feitas pessoalmente e pelas afirmações
coletivas do partido.
Nós, as mulheres portuguesas, continuamos pois…
a não ser portuguesas, porque todo aquele que não tem
direitos civis nem políticos não é cidadão português.
A maioria das mulheres do nosso país aprovará
entusiasmada talvez a omissão da lei, porque a grande
maioria sente-se bem no seu papel de servidão; não se
julga com direito nem merecimento para exigir mais. Pela
nossa parte protestámos, embora sem indignação, porque
só nos indigna o que nos surpreende.
Sem as leis do sr. dr. Afonso Costa, que foi o que
menos nos prometeu e o que menos feminista era julgado,
o Governo Provisório da República seria para nós a mais
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triste confirmação das palavras de Eclesiastes: nada há
novo sob o sol…
Do senhor José Relvas, pelo ministério das finanças,
donde menos se poderia esperar um qualquer triunfo
feminista, tivemos a criação dos quinze lugares para
empregadas na Junta do Crédito Público, o que não é nada
para a enorme necessidade que a mulher tem de trabalhar
e viver honestamente do produto do seu trabalho individual, mas que foi muitíssimo como princípio estabelecido.
Que o mesmo tivesse feito o sr. ministro do Interior,
consignando como princípio o voto para um número limitado de mulheres, e já poderíamos contar com um triunfo
moral a nova lei eleitoral. // Dizem-nos agora que trabalhemos para obter das ‘Constituintes’ o que nos foi agora
negado, por quem tão solenemente no-lo prometera na
sua propaganda…
Valerá a pena tentar?!
Quase nos inclinamos a que não, porque quando
um homem superior não se pode colocar acima dos preconceitos para fazer uma obra de justiça, o que poderá
fazer uma coletividade em que a maioria há de ser, como
todas as maiorias, mais propensa ao comodismo das ideias
adquiridas pelo hábito e pela educação?!
Ana de Castro Osório.”
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10. O feminismo
(A Capital, 07/02/1911, p. 2, cols. 1-3)
“A razão de ser do feminismo
é não haver pretexto mais fútil, injustiça mais
flagrante, costume mais absurdo que por de parte,
socialmente, a mulher pela simples razão de ser… mulher.
- Desde quando é você feminista? – perguntaram-nos um dia.
- Desde o momento em que abrindo os olhos à luz da
razão compreendemos a injustiça pavorosa que nos arredava de toda a legítima compensação ao nosso trabalho,
ao nosso estudo, à nossa inteligência, pela simples razão de
que o acaso nos fizera nascer mulher em vez de homem.
Respondemos assim, e hoje, anos volvidos, respondemos o mesmo, com a convicção ainda mais arreigada
de que não há razão mais fútil, injustiça mais flagrante,
costume mais absurdo que este que nos põe de parte,
como seres inúteis para a vida intelectual e social, pelo
único e exclusivo motivo do nosso sexo.
Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, criados sob
o mesmo teto, vivendo a mesma vida moral e intelectual,
sofrendo as mesmas influências do meio e seguindo os
mesmíssimos estudos, porque motivo se diz à mulher: - Tu
ficas aí! Se tens inteligência, esconde-a. Se te interessas
pelas questões político-sociais, não o manifestes. Se sabes
mais que os homens, segreda-o ao ouvido de um deles
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para que o repita, porque o pensamento só é grande e
tem valor passado pela boca masculina. Se tens ambições,
chama o primeiro idiota que te apareça e faz dele o manequim dos teus desejos e caprichos. Se queres trabalhar, ser
independente, ganhar honestamente e nobremente a tua
existência, faz o que entenderes, contando que não cuides
em ocupar nenhum lugar dos que são reservados à suprema
autoridade e superioridade masculina?
Poderás ser operária numa fábrica embora com um
trabalho extenuante, ser estafeta, guiar os bois, trabalhar
no campo, engomar durante um dia inteiro, esfregar as
casas… e até fazer as correntes de ferro que a Inglaterra
exporta aos milhares para amarrar os navios, - como o
lemos num jornal estrangeiro, - tudo menos entrar numa
Academia, subir à tribuna, ocupar a cátedra, dirigir uma
repartição ou trabalhar sequer como empregada…
Quer dizer, bem vistas as coisas, nós afinal é que
somos o sexo forte, visto que só nos não é regateado o
direito do trabalho quando é pesado, quando é brutal,
quando necessita força e resistência física.
‘Pontear meias’ não absorve o espírito e nem só
de pão vive a mulher
Quando uma mulher entre nós se entrega com mais
prazer aos cuidados e trabalhos intelectuais, não falta
quem lhe diga, encolhendo os ombros desdenhosamente:
- que melhor lhe fora ir coser e bordar, pontear peúgas e
governar a casa…

Somente são trabalhos esses que todos nós fazemos,
sem relutância umas, com prazer a maior parte.
Mas são trabalhos materiais que não absorvem o
espírito, antes lhe deixam margem para caminhar às galopadas por todo o vasto campo da fantasia.
Os trabalhos que nos indicam como únicos a que
nos é permitido aspirar correspondem a uma disciplina
espiritual muito necessária que hoje é preconizada aos indivíduos de ambos os sexos pelos mais superiores pedagogos.
Enquanto as mãos correm sobre a costura ou os olhos se
fixam nos arabescos do bordado, ou seguem o desenho da
renda executado com arte, a imaginação não para, o raciocínio não se estagna, o pensamento não coalha.
Pois quê?! Todas as nossas faculdades de inteligência
hão de empregar-se no trabalho, puramente material e
simples, de arrumar uma casa, cozinhar uns guisados e
coser umas vulgaríssimas costuras?
Gladstone, o velho e respeitado homem de Estado
inglês, tinha por hábito, ao que se diz, rachar em cada dia
uma porção de lenha para que os seus músculos tivessem o
exercício correspondente ao esforço do seu cérebro.
O mesmo fazia Pedro, o Grande, como Luís XVI fazia
serralharia, como outros pintam, ou tocam, ou cuidam de
flores…
O distinto sábio português que é Alfredo Bensaúde
trabalha com muito gosto na sua oficina particular de
marceneiro, como é voz corrente que o sábio Bettencourt
Raposo talha e cose os seus fatos.
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Porventura ficam diminuídos moralmente por isso,
ou alguém os manda ir para os seus trabalhos manuais
quando estudam as mais altas questões, ou são professores
distintos, ou homens públicos respeitados?
Deixaria Cambronne de ser um valente general
porque sabia bordar muitíssimo bem, tendo bordado toda
a mobília da sala do castelo onde passava a maior parte
do seu último tempo?
Na maioria dos casos, o escritor não é o que se senta
à mesa para ir escrever, como o jogador para jogar, ou o
sapateiro para fazer calçado.
Em geral, o verdadeiro escritor vive, pensa, estuda,
sente todos os seus assuntos e só os passa ao papel quando
os tem bem corporizados, bem vivos na memória. E o
trabalho manual torna-se o maior auxiliar do trabalho
intelectual porque é enquanto ele se executa que o pensamento mais se concentra e mais trabalha e produz.
Não há aptidões privativas de determinado sexo;
há apenas qualidades individuais
Portanto, nada de mais estulto do que a opinião
retrógrada de que a mulher não pode igualar-se socialmente ao homem porque tem de executar tantas vezes
inúteis trabalhos, ditos caseiros e feminis.
Nós, que defendemos a opinião de que não há talentos
nem qualidades morais pertenças deste ou daquele sexo
e somente admitimos qualidades individuais, não podemos compreender o absurdo de se desprezar o trabalho,

o talento, o esforço de metade da humanidade pela razão
indefensável de que essa metade pertence a outro sexo…
como quem diz – a outra espécie! O que vale é que a ideia
feminista de dia para dia ganha terreno, sendo poucos os
espíritos superiores que claramente a ousam vituperar.
Quando muito, agarram-se à tradição como os imortais,
que expulsaram do seu convívio o grande cérebro de M.me
Curie a pretexto de se ter abrigado num corpo feminino,
porque a razão já os condenou de há muito. Defendem a
tradição… Reacionários do pensamento e dos costumes, o
que eles defendem é a ideia troglodita do direito do
macho, o bruto, o mais forte materialmente.
As altas civilizações de todo o mundo e através de
todas as histórias pertencem aos mais hábeis, aos mais
sábios, aos intelectualmente superiores, enfim; nunca
pertenceram aos fisicamente superiores.
E quando, por acaso, a força venceu a inteligência,
as sociedades retrocederam aos tempos bárbaros, obscureceram-se e morreram até na história. Portanto, é bem
claro e bem lógico o raciocínio que nos leva à conclusão de
que só os intelectualmente inferiores são hoje os inimigos
fanáticos das reivindicações feministas. São os obcecados,
os tradicionalistas que não puderam acompanhar a evolução social dos nossos dias.
Há também uns antifeministas que, verdadeiramente,
o não são a sério.
Gostam de tirar o efeito grotesco que realmente
resulta do conflito das ideias modernas com os preconceitos
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e os velhos e ronceiros costumes. Mas esses, quando realmente são criaturas inteligentes e bem-intencionadas,
não são muito temíveis adversários, pois são os primeiros
a darem-nos razão quando a sério se trata das questões que
nos interessam. // Os maiores espíritos podem enganar-se,
mas só são verdadeiramente grandes os que reconhecem o
seu erro e o confessam com sinceridade.
Miguel Bombarda e o feminismo
Vem a propósito um caso… – para terminar estas
considerações já um pouco repetidas, mas não ainda
demais para que entremos bem no espírito da sociedade
portuguesa, tão atrasada sob o ponto de vista social: - Um
dia, num jornal da província vi com certo desgosto, não o
oculto, um artigo humorístico contra a propaganda feminista, estribando-se o articulista na opinião autorizada do
sábio médico e professor Miguel Bombarda, em artigo que
se seguia, como inédito.
Caímos das nuvens, positivamente, pois do ilustre
homem de ciência, a quem nos prendia uma velha estima
fundada na comunhão de convicções e pensamentos, nunca
ouvíramos coisa que se assemelhasse a ideias antifeministas.
Pelo contrário, o dr. Bombarda dizia-nos: - confiava
muito na mulher portuguesa quando liberta da ação nefasta
do ultramontanismo, educada superiormente no convívio
irmanado do homem de estudo e de trabalho, para o levantamento da nossa tão inferiorizada sociedade.

E escrevemos-lhe logo, enviando-lhe o jornal, duvidando da autenticidade do seu nome a firmar uma opinião
que não era a que lhe conhecíamos.
Pois o sábio, o homem ilustre que todos respeitavam:
o grande espírito de que hoje todos lamentamos a ausência,
que tão útil seria neste febril momento de renovação
social, respondeu-nos logo em carta de que extratamos
as frases que ao assunto respondem, para que fique bem
claramente demonstrada a opinião de um dos maiores
cérebros de Portugal sobre a questão que nos apaixona:
‘A minha opinião sobre a psicologia feminina está
num meu volume antigo, de que tenho muito prazer em
enviar a v. um exemplar. A minha experiência de vida e a
minha mais larga e mais funda observação tem-ma hoje
ampliado e desenvolvido. De há muito trago o projeto de
aproveitar os materiais colhidos para um novo volume dos
meus estudos biológicos. Mas como é possível nesta terra,
onde a ação direta é imperiosamente exigida aqueles que
se consagraram a um ideal da vida, o bem da humanidade,
como é possível que dediquem horas e dias e semanas à
simples redação do seu pensamento?’
E, percorrendo neste momento as páginas do seu
livro tão gentilmente oferecido e a coleção das suas boas
cartas, não posso deixar de ainda transcrever uma que nos
foi dirigida agradecendo as felicitações que a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas muito justamente entendeu
que lhe fossem feitas pelos seus trabalhos últimos, já de
propaganda radicalmente republicana:
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‘A v. e às ilustres senhoras que a acompanham na
gloriosa tarefa de libertar a nossa pátria, envio a mais
cordial expressão de reconhecimento pela honra que me
concederam. Trabalhar por uma ideia que exprima justiça
e verdade é a maior nobreza que pode caber em coração
humano; mas vv. acrescentam-na ainda pelo alento que nos
dão, a nós, os homens. Com a maior admiração e reconhecimento, peço a v. me permita assinar de v. correligionário
dedicado. – Miguel Bombarda’.
Transcrevemos na íntegra, embora pareça imodéstia, esta carta dirigida não à pessoa, mas à presidente
duma Liga que tão pouco amavelmente tem sido tratada
ultimamente, condenada… sob o ponto de vista estético,
como se, em vez duma associação de propaganda político-social, fosse uma liga de… profissional’s beauty.
Vá lá; uma opinião de Miguel Bombarda vale bem
carradas de tinta e resmas de papel gastos a dizer o contrário do bom-senso, da razão e da justiça… e da própria
moral e decência.
Ana de Castro Osório”
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11. Os motivos da fundação da APF
e as divergências com a LRMP
(O Tempo, 16/05/1911, p. 1, cols. 1-3)
“O triunfo feminista - A conquista do voto
Muito propositadamente temos mantido nos últimos
tempos, em que se discutiam e julgavam os mais importantes dos nossos direitos e reclamações, uma grande
reserva na propaganda escrita para que de modo algum
as nossas palavras pudessem ser interpretadas de maneira
diversa do nosso querer e pensar.
Algumas pessoas nos têm estranhado o silêncio
quando mais ardorosa ia a discussão sobre a questão que
sobre todas nos interessa, porque ela é a base segura de
todas as outras.
Mas nós quisemos deixar aos dirigentes da sociedade portuguesa, libertada pela República, a completa
liberdade de julgar e proceder sobre um assunto que de
tão perto nos toca.
A nossa situação especial de feminista e de sufragista, que não teve a honra de ser considerada cidadã
portuguesa pelo governo da República, apesar de ter sido
na oposição a primeira mulher oficialmente chamada para
o campo áspero da luta política quando foi necessário
trazer às propagandas republicanas o ardor comunicativo
e santo da alma feminina, sem o qual ainda nenhuma ideia
conseguiu triunfar; quando ser republicana representava
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para a mulher portuguesa, não só um perigo real como
uma situação deprimente, porque os insultos mais soezes,
como os vexames mais abjetos não lhe eram regateados
por toda a velha sociedade que se liquefazia numa podridão nauseante e chafurdando na qual nos emporcalhava a
todos, obrigava-nos a esta reserva.
As mulheres que estivessem ao lado do partido
republicano, na hora difícil da luta, e nós principalmente,
que na qualidade de escolhida para dirigir e congraçar elementos para a formação da ‘Liga Republicana das Mulheres
Portuguesas’, nos colocámos num lugar de evidência que
mais nos expôs ao ódio reacionário, tínhamos o direito de
entregar ao governo, na hora deslumbrante do triunfo,
bem acondicionadas e acompanhadas de comentários aos
factos, os montões de cartas insultuosas que recebemos,
os jornais que nos caricaturaram e os que sobre nós tanto
veneno escumaram, como mostrar-lhe o que moral e materialmente sofremos todas.
Não o fizemos. Esquecemos esse passado que nos
irritava, e com uma serenidade a que os homens entre si
não estão habituados, apresentámos o mínimo das nossas
reclamações ao governo provisório.
Nessas reclamações não podia deixar de contar-se
aquela que é a força de todas as outras, e que nos dá
o direito de sermos cidadãos duma República, pela qual
trabalhámos como pudemos e soubemos, e segundo muitos
discursos, artigos, ofícios e cartas de várias pessoas e
associações republicanas, fizemos muito bem…

O direito de voto é o mais legítimo e imprescindível
de todos os direitos numa sociedade constituída; desistir
dele é colocar-se fora dessa sociedade. É ser um indiferente, o que é mau, ou um seu inimigo, o que é pior.
Votar, quer dizer: ter o direito de vigiar de perto a
administração do país de que faz parte e dar-lhe todo o
concurso da sua inteligência e trabalho.
Desde que no nosso se formou uma agremiação
política exclusivamente feminina, essa associação tinha o
direito, ou mais ainda, tinha o dever de reclamar o sufrágio
para a mulher, num regímen que não duvidou para a conquista do poder de lhe reclamar o auxílio.
Pedir, reclamar o sufrágio universal? - Sem dúvida!
- Em tese, era esse o nosso desejo, mas como acima de
tudo está a conquista do princípio, sem o qual não há
meio nem fim, nós apresentámos à ‘Liga Republicana das
Mulheres Portuguesas’ o que julgámos que nos podia e
devia ser concedido em ditadura pelo Governo Provisório
em matéria de sufrágio feminino. Em assembleia geral
foi aprovada a nossa proposta, ouvida ler com entusiasmo
a nossa exposição, e, embora algumas senhoras mais
aparentemente radicais afirmassem que o voto devia ser
concedido a todas as mulheres ou a nenhumas, o que é
certo é que a nossa proposta foi aclamada e levada ao
Governo Provisório, firmada pela comissão nesse momento
nomeada, composta das sr.as D. Carolina Beatriz Ângelo,
Maria Veleda, (…), Inês da Conceição Conde e Ana de
Castro Osório.
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Outra coisa não podia nem devia fazer a Liga, porque
tudo era a certeza de que nada conseguiria, não pedir
nada era atraiçoar o seu nome, como os seus princípios,
porque a Liga é uma associação política, oficialmente
reconhecida pelo Diretório do Partido Republicano e com
representação nos congressos de Setúbal e Porto e na
reunião dos dirigentes do partido em Lisboa.
Uma associação política que não reclamar o sufrágio pode ser tudo menos uma associação política. O que
a Liga não era quando se formou, nem o podia ser para
congregar todos os elementos femininos que eram necessários à propaganda republicana, era uma associação
livre pensadora. Nos seus estatutos, como nos discursos
com que se inaugurou, especialmente no do sr. dr.
António José de Almeida, publicado no n.º 5 da revista
A Mulher e a Criança bem claramente isso se diz e se
demonstra.
A Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, como o
governo da República, não podia ser livre pensadora nem
católica, nem protestante, nem judaica, nem maometana…
Podia e devia ser livre para fazer a propaganda que mais
conviesse aos fins políticos e libertadores da mulher, sem
ofender as crenças ou as descrenças de ninguém, porque
erro é, e grande, confundir política com religião. Nós
queremos o direito de discutir no campo largo e alto das
ideias, mas não podemos querer o direito mesquinho de
adotar, para uso próprio, a intolerância de que tanto nos
queixamos nos fanáticos religiosos.

A Liga Republicana das Mulheres Portuguesas tinha
o dever de imitar a justiça serena e alta que o dr. Afonso
Costa soube pôr na sua lei admirável da Separação da Igreja
e do Estado, conservando a independência filosófica do
livre pensador consciente, que não persegue nem visa ninguém pelo estado de alma individual que se caracteriza
pela crença em Deus.
E porque, ultimamente, uma parte da Liga se declarou abertamente antisufragista, antifeminista e exclusivamente livre-pensadora, principalmente pela palavra e pela
pena, quente, e brilhante da nossa ilustre colega Maria
Veleda, as senhoras que dentro dela não podiam fazer,
sem resultar propaganda desconexa, uma verdadeira campanha feminista e sufragista, formaram um novo núcleo
subordinado a esse ideal, sem contudo abandonarem a
Liga, que muito e muito pode e deve fazer, e fará
certamente, orientada noutro caminho, desbravando outros
campos, influindo noutros espíritos.
A propaganda, como o trabalho de todas as
mulheres, é necessária no momento atual, porque a
República necessita mais do que nunca da cooperação
consciente da mulher libertada; mas, o que não é necessário, antes se torna contraproducente, é estar cada um
do seu lado, cada um da sua tribuna a gritar a vantagem da sua orientação, amesquinhando e contrariando a
orientação dos que trabalham no mesmo campo e para o
mesmo fim de levantar para um futuro melhor: a Pátria
Portuguesa.
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A Associação de Propaganda Feminista, que acaba
de se fundar, conta já um número não muito pequeno de
sócias que espontaneamente procuraram as iniciadoras, não
procurando a Liga nem as suas atuais dirigentes porque já
sabiam que ela é antisufragista, pouco ou nada feminista,
e intolerantemente livre-pensadora, para manifestarem a
sua alegria pelo triunfo que a mulher portuguesa acaba
de obter conquistando o Princípio do voto. Triunfo que é
mundial e que tem trazido às mãos da ilustre Presidente
da nova associação, dr.ª Carolina Beatriz Ângelo, centenas
de cartas, telegramas, ofícios e congratulações, não só do
estrangeiro como de todo o país.
A mulher tem o direito de votar nas próximas Constituintes, ainda que, para a representar, uma senhora apenas
vá lançar a sua lista na urna, mas essa lista é moralmente
tão grande, representa socialmente tanto, que não haverá
mulher nenhuma que não siga com os olhos ridentes e o coração dilatado de orgulho legítimo esse gesto simples, que
representa, como nenhum outro, a libertação da mulher
escrava.
Todas as mulheres, todas, sem exceção, deveriam,
ainda que mais não fosse, senão com o pensamento afetuoso, acompanhar a sua representante legítima, a garantia
segura de que as Constituintes hão de dar à mulher portuguesa o que os homens republicanos lhe prometeram na
sua propaganda, como nos seus congressos oficiais.
E a prova mais alta de que todas as mulheres
se regozijaram com o triunfo feminista, que os tribunais

portugueses nos deram, é que a nossa amiga e colega
Maria Veleda, muito entusiasticamente, nos abraçou em
nossa própria casa, considerando-se satisfeita com a sentença que mandou inscrever a sr.ª D. Carolina Beatriz
Ângelo nos cadernos eleitorais, e falando-nos até numa
sessão especial, que propusera na Liga, de congratulação
por este facto.
‘Que o sufrágio feminino é um mal!…’
Bastava a necessidade de educar a mulher para bem
exercer, como no seu artigo último do Tempo a grande
propagandista do livre pensamento, Maria Veleda, para ele
ser um bem, um grande bem social.
Pois, para nós depois do dia único e glorioso da
proclamação da República, e dos dias inolvidáveis em que
saíram publicadas as leis da família e do divórcio, nenhum
outro cantaremos de maior triunfo e regozijo do que aquele
em que acompanharmos até à urna a mulher portuguesa
que, em nome de nós todas vai afirmar ao mundo inteiro
que a República que escolhemos como forma de governo
nos garante o direito de sermos cidadãs portuguesas, as
mães e educadoras de cidadãos portugueses.
Ana de Castro Osório”
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